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Over onze whitepapers
Onze experts publiceren regelmatig whitepapers waarin u onze 
visie terugvindt op actuele onderwerpen. Soms over ICT-thema’s, 
soms over thema’s die daarmee te maken hebben. Deze white-
papers maken we om onze ervaring en expertise met u te delen. 
Én om u te inspireren en te laten zien wat er allemaal mogelijk 
is. En bent u daarna geïnteresseerd geraakt in hoe u Internet of 
Things kunt inzetten in uw bedrijf?
Dan vindt u meer informatie achterin en op kpn.com/iot
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Het Internet of Things (IoT) is al enkele jaren een hot item. Dankzij het IoT kunt 
u allerlei apparaten, systemen en machines met het internet verbinden, wat het 
mogelijk maakt deze op afstand te monitoren en aan te sturen. Denk hierbij 
aan straatverlichting en sluizen, maar ook aan productiesystemen en logistieke 
processen.

Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van IoT? 
Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het opzetten van 
een IoT-project? En welke lessen hebben wij zelf geleerd? 
Het antwoord op onder andere deze vragen leest u in deze 
whitepaper.

IoT blijft gestaag groeien
Het IoT blijft gestaag groeien. 8,4 miljard apparaten zouden 
eind 2017 verbonden zijn met het IoT, zo voorspelde 

Gartner begin 2017. Dit is een stijging van 31 procent ten 
opzichte van de 6,4 miljard apparaten die het IoT eind 2016 
telde. Eind 2018 moest de teller op 11,2 miljard staan.

De grootschalige adoptie van het IoT laat echter nog even 
op zich wachten. Gartner voorspelt in zijn Hype Cycle van 
augustus 2018 dat het nog vijf tot tien jaar duurt voordat 
de mainstream omarming van het IoT van start gaat.

Succesvol starten 
met Internet of Things (IoT)
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Enkele jaren geleden voorspelde Gartner nog dat in 2020 grofweg 25 miljard 
apparaten wereldwijd verbonden zouden zijn met het IoT. Die voorspelling is 
inmiddels naar beneden bijgesteld.

De omarming van het IoT verloopt dus langzamer dan 
verwacht. Early adopters blijken tegen allerlei obstakels aan 
te lopen bij het uitrollen van IoT-projecten, waardoor zij 
afhaken en geplande projecten niet worden gerealiseerd. 
Deze obstakels zijn divers.

Weinig kant-en-klare hardware beschikbaar
Voor het IoT zijn veel gebruiksscenario’s te bedenken, die 
ieder net andere hardware vereisen. Door deze diversiteit 
zijn er maar weinig kant-en-klare hardwareoplossingen 
beschikbaar. Hardware die wel kant-en-klaar kan worden 
aangeschaft, wordt vaak geleverd door relatief onbekende 
partijen waarin het vertrouwen nog ontbreekt.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen zelf de benodigde 
hardware te (laten) ontwikkelen, maar dit is een complex 
en daarmee duur proces. Het onvolwassen hardware-
ecosysteem vertraagt de uitrol van IoT-projecten dan ook.

Aanzienlijk investeringen vereist
Voor veel projecten is relatief veel hardware nodig die, net 
als de gebruikte software, zowel veilig als betrouwbaar 
moet zijn. Omdat de schaal die nodig is om de kosten te 
kunnen drukken nog niet is bereikt, zijn IoT-projecten nog 
relatief duur. Dit betekent in de praktijk dat bedrijven op 
andere gebieden offers moeten maken om een IoT-project 
te kunnen uitvoeren, wat het verkrijgen van budget voor 
IoT-projecten bemoeilijkt.

ROI is niet altijd duidelijk
De ROI op IoT is daarnaast niet altijd makkelijk te 
realiseren. Op hoog niveau lijkt een businesscase voor IoT 
zo gemaakt en is enthousiasme zo gevonden. In de praktijk 
blijkt het echter moeilijker en tijdrovender om deze waarde 
ook echt te realiseren.

Het is niet alleen de vraag hoe uw organisatie waarde haalt 
uit IoT of de data die hiermee worden verzameld. Het IoT 
kan ook zorgen voor een stroomlijning van processen en 
werkwijzen en waarde toevoegen voor de klant. Welke 
concrete winst levert dit op voor uw organisatie? En hoe 
gaat u veranderingen doorvoeren die mogelijk nodig zijn 
binnen het bedrijf?

Dergelijke vragen komen vaak pas naar boven als u 
serieus aan de slag gaat met een IoT-project. Door deze 
onduidelijkheid worden IoT projecten veel groter dan 
verwacht en zal een bedrijf langer en meer moeten 
investeren. Dit is voor veel bedrijven een extra drempel.

IoT is een leerproces
IoT is een relatief nieuwe ontwikkeling, waardoor alle 
betrokken partijen een leerproces moeten doorlopen. Dit 
leerproces heeft helaas ook tot teleurstelling geleid, vooral 
bij early adopters van het IoT.

Ook wij bij KPN zijn verschillende uitdagingen 
tegengekomen. Bijvoorbeeld tijdens de uitrol van ons 
LoRa-netwerk dat in 2016 is gelanceerd. Zo leverde de 
beperkte beschikbaarheid van netwerkhardware en de 
noodzaak om gateways te vervangen ons vertragingen 
op. Voor het LoRa-netwerken waren robuustere gateways 
noodzakelijk. Door deze uitdagingen heeft het langer 
geduurd dan verwacht om ons LoRa-netwerk volwassen 
te maken en de kwaliteit te kunnen leveren die u van ons 
verwacht.

Ieder groot project gaat gepaard met tegenslagen, zo 
ook een IoT-project. Het gaat er dan om dat binnen de 
organisatie genoeg urgentie is om de barrières weg te 
nemen en van de IoT-oplossing een succes te maken.

Obstakels overwinnen
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Van afvalinzamelaar tot leverancier van grondstoffen
Van Happen Containers is een afvalinzamelaar die zich 
middenin een transformatie bevindt. Het bedrijf wil zijn 
positie als groene afvalverwerker uitbouwen door zich 
van afvalinzamelaar te ontwikkelen tot afvalverwerker en 
leverancier van grondstoffen.

Van Happen Containers streeft ernaar 70 procent van de 
ingezamelde materialen te recyclen. Het beheersen van 
assets en afvalstromen is hierbij van essentieel belang. Het 
bedrijf heeft daarom haar bovengrondse afvalcontainers 
voorzien van sensoren die zijn verbonden met zowel 
de smart devices van zijn chauffeurs als de backoffice. 
Hierdoor is direct inzichtelijk waar welke container is 
geplaatst en hoelang deze container hier al staat, wat helpt 
meer grip te krijgen op het afvalinzamelproces. Dit is een 
belangrijke eerste stap naar de rol van leverancier van 
grondstoffen.

Werking van vaccins bewaken
Indien vaccins boven een bepaalde temperatuur uitkomen, 
verliezen zij hun werking. Vaccins moeten daarom continu 
worden gekoeld, ook tijdens het transport. Indien de 
koeling onverhoopt uitvalt, kan dit tot gevolg hebben dat 
een volledige lading vaccins onbruikbaar wordt.

B Medical Systems is gespecialiseerd in koelapparatuur 
voor vaccins en vervoert vaccins naar locaties wereldwijd. 
Het bedrijf heeft een connected datalogger ontwikkeld 
die het mogelijk maakt tijdens het transport de conditie 
van vaccins te monitoren. Hierbij wordt niet alleen de 
temperatuur van de vaccins zelf gemeten, maar ook die van 
het koelsysteem en de omgevingstemperatuur. Problemen 
met de koeling of de conditie van de vervoerde vaccins 
kunnen hierdoor in realtime worden gedetecteerd, zodat 

direct kan worden ingegrepen en de schade kan worden 
beperkt. Ook kan via deze datalogger op ieder willekeurig 
moment de exacte locatie van de koelsystemen worden 
achterhaald en ontvangers van de vaccinatie hebben meer 
zekerheid over de werking van het vaccin.

Zeker stellen dat defibrillators altijd werken
Bij acuut hartfalen is snelheid van levensbelang. Iedere 
minuut dat reanimatie of defibrilatie langer op zich laat 
wachten, neemt de overlevingskans met tien procent 
af. Automatische externe defibrillators (AED’s) stellen 
omstanders in staat slachtoffers direct te defibrilleren, wat 
hun overlevingskans aanzienlijk vergroot. Het is dan ook 
van levensbelang dat AED’s altijd werken.

Medizon, dat AED’s in Nederland importeert en 
implementeert, heeft daarom een systeem ontwikkeld 
waarmee AED-kasten online en in realtime kunnen worden 
gemonitord. Zo kan dankzij dit systeem de houdbaarheid 
van zowel de AED, de elektroden als de batterij in de gaten 
worden gehouden. Daarnaast kan worden nagegaan of een 
AED-kast is geopend en of de AED aanwezig is.

Slimme oplossing helpt fietsendiefstal te bestrijden
Door de toenemende populariteit van e-bikes en 
de stijgende waarde van fietsen neemt het aantal 
fietsendiefstallen helaas toe. Om het aantal gestolen 
rijwielen terug te dringen, heeft ANWB, marktleider op het 
gebied van fietsverzekeringen, samen met KPN een slimme 
oplossing ontwikkeld om gestolen fietsen terug te vinden. 

De slimme oplossing wordt aangeboden in combinatie 
met de ‘Blijven Fietsen Verzekering’. Klanten kunnen 
deze verzekering afsluiten bij een van de duizend 
aangesloten dealers die een track-and-tracezender en een 

Voorbeelden uit de praktijk

Ondanks de mogelijke obstakels waar ook KPN tegenaan is gelopen, zijn er mooie 
voorbeelden te geven van IoT-cases. Het IoT biedt interessante mogelijkheden en 
kan voor uiteenlopende gebruiksscenario’s worden ingezet. Denk hierbij aan smart 
city’s en slimme kantooromgevingen, maar ook aan connected oplossingen op het 
gebied van fleetmanagement en preventief onderhoud. Voor meer inspiratie zetten 
we een aantal cases op een rij:
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preventiesticker op hun fietsen plaatsen. Indien de fiets 
wordt gestolen kan de klant de terughaalactie activeren. 
Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar kan de fiets 
dankzij de track-and-tracezender via een app worden 
opsporen en terughalen. ANWB probeert gestolen fietsen 
binnen 48 uur terug te bezorgen bij hun eigenaar. Lukt het 
niet om het rijwiel binnen twee dagen terug te vinden?  
Dan krijgt de klant een nieuwe fiets.

Vuurwerkoverlast bestrijden
Vuurwerk wordt steeds zwaarder, waardoor burgers 
vuurwerkoverlast steeds vaker als intens ervaren en het 
gevoel van onveiligheid toeneemt. Een Nederlandse 
gemeente zet een slim akoestisch systeem in om vuurwerk 
te detecteren en vuurwerkoverlast aan te pakken.

Het systeem van IoT-solutionprovider Munisense geeft de 
gemeente in realtime inzicht in de locatie waar vuurwerk 
wordt afgestoken en de hardheid van het vuurwerk.  
De gemeente krijgt hiermee op een objectieve wijze 
een beeld van de vuurwerkoverlast. Het systeem voert 
metingen uit met behulp van sensoren die op daken van 
gemeentelijke instellingen zijn geplaatst. Deze sensoren 
sturen verzamelde gegevens op energiezuinige wijze 
door via het LTE-M-netwerk van KPN. De data worden 
inzichtelijk gemaakt in zowel een online dashboard 
als smartphone-app. Het systeem helpt de gemeente 
kwetsbare zones tijdens oud en nieuw nauwkeurig te 
monitoren. Daarnaast kunnen ook op andere momenten 
geluidsmetingen worden uitgevoerd, zoals tijdens 
evenementen en bouwprojecten.
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5 tips voor een succesvol 
IoT-project

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt duidelijk de toegevoegde waarde van het IoT. 
Maar hoe overwint u de obstakels die u mogelijk tegenkomt?

Bij het opzetten van een IoT-project zijn er allerlei stappen 
die doorlopen moeten worden. Denk hierbij aan het 
opzetten van een strategie, het selecteren van de juiste 
hardware en software, het ontwikkelen van een proof of 
concept en het testen van dit prototype. Daarnaast moet u 
bepalen hoe u waarde kunt destilleren uit de data die uw 
IoT-project oplevert, waar u deze gegevens opslaat en hoe 
u deze data beveiligt. De onderstaande tips helpen u van 
uw IoT-project een succes te maken.

1. Ontwikkel een realistische proof of concept
In veel gevallen ligt bij een proof of concept de focus 
vooral op het aantonen dat de onderliggende techniek 
werkt. Bedrijven worden hierdoor in de praktijk met allerlei 
tegenvallers geconfronteerd. De crux van IoT zit hem 
namelijk in schaalbaarheid, betrouwbaarheid en security. 
Een apparaat bouwen dat data kan versturen is op relatief 
eenvoudige wijze te realiseren. Hoe zorgt u er echter voor 
dat u ook daadwerkelijk op deze data kunt vertrouwen? 
Hoe stelt u zeker dat alleen de juiste mensen bij deze data 
kunnen? En hoe kan deze aanpak vervolgens naar alle 
relevante apparaten worden uitgerold?

Investeer daarom in een realistische proof of concept die, 
indien het project wordt omarmd, ook daadwerkelijk kan 
worden opgeschaald en uitgerold. Probeer tegelijkertijd 
een te omvangrijke proof of concept te voorkomen. Begin 
dus klein en maak aan het begin van het traject een plan 
dat rekening houdt met schaalbaarheid, betrouwbaarheid 
en security. Bouw het project vervolgens verder uit indien 
de proof of concept het gewenste resultaat oplevert.

2. Vertrouw op IoT
Het IoT maakt in veel gevallen kostenbesparingen 
mogelijk. Een voorbeeld is predictive maintenance, waarbij 
machines en installaties op afstand worden gemonitord 
zodat signalen die op aanstormende problemen wijzen 
vroegtijdig worden opgemerkt. Ook is het in sommige 
gevallen mogelijk storingen direct op afstand te verhelpen.

Dit kan uiteraard tot kostenbesparingen leiden, maar alleen 
als bedrijven ook daadwerkelijk durven te vertrouwen op 
IoT en de accuraatheid van de data die zij verzamelen. 
Als u vervolgens toch een monteur langs stuurt voor een 
periodieke controle van een machine, voert u werk in feite 
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dubbel uit en gaat de winst die met IoT gerealiseerd kan 
worden verloren. De benefits worden dus pas zichtbaar 
als u echt aan de slag gaat. Het is dan ook van essentieel 
belang in kaart te brengen wat nodig is binnen uw bedrijf 
en uw bedrijfscultuur om dit vertrouwen ook te durven 
geven.

3. Realiseer een cultuurverandering
IoT maakt het mogelijk allerlei data geautomatiseerd en 
op afstand te verzamelen, veel meer informatie te vergaren 
en onderhoud (deels) op afstand uit te voeren. Dit heeft 
vaak veel impact op een organisatie en kan ervoor zorgen 
dat functies veranderen. Dit is niet altijd makkelijk en is een 
onderdeel dat vaak onderschat wordt.

Om er zeker van te zijn dat het voltallige personeel IoT 
omarmt, is vaak een cultuurverandering noodzakelijk. Deze 
cultuurverandering gaat in de meeste gevallen niet alleen 
over IoT, maar is een onderdeel van uw bedrijf klaarstomen 
voor een digitale toekomst. IoT kan zo een katalysator zijn 
voor de volgende stap in digitalisering.

4. Integreer IoT met bedrijfsapplicaties en -systemen
Het IoT maakt het mogelijk geautomatiseerd allerlei 
gegevens te verzamelen. Deze data komen echter pas 
goed tot hun recht als op basis hiervan geautomatiseerd 
handelingen kunnen worden uitgevoerd. Zo kan via IoT 

worden gedetecteerd dat de stoplichten op een bepaald 
kruispunt zijn uitgevallen. Handiger is echter als op basis 
van deze constatering automatisch verkeersregelaars naar 
het kruispunt worden gestuurd om de verkeersstromen in 
goede banen te leiden.

Dit is alleen mogelijk als systemen met elkaar zijn 
geïntegreerd en kunnen communiceren. Ook dit is een 
onderdeel dat vaak onderschat wordt en kan, afhankelijk 
van de complexiteit van de bestaande IT-infrastructuur 
grote investeringen vereisen. Een voordeel is dat het ook 
een manier kan zijn voor bedrijven om de IT-infrastructuur 
te vernieuwen, wat vaak een veel grotere waarde heeft dan 
het IoT-project alleen.

5. IoT doe je niet alleen
IoT doe je niet alleen. Probeer dit ook niet. Voor succes 
is het belangrijk om te werken in een technisch keten 
van leveranciers die op één lijn zitten en op elkaar zijn 
afgestemd. Kijk naar partijen die het al gedaan hebben. 
Focus zelf in de keten op de onderdelen die het meest 
relevant zijn, en besteed de rest uit. 

Voor meer informatie: iot@kpn.com 
kpn.com/iot
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Verbinding
Het IoT biedt u de mogelijkheid op afstand allerlei 
gegevens te verzamelen en onder andere machines, 
systemen en infrastructuur te monitoren. Dit 
is mogelijk door de apparaten met het internet 
te verbinden, zodat u hiermee op afstand kunt 
communiceren. Hoe realiseert u deze verbinding 
met internet echter?
Dit kan via verschillende soorten verbindingen, 
waaronder LTE-M, machine-2-machine (M2M)-
verbindingen en het LoRa netwerk. Niet alleen 
kunt u via deze verbindingen data vanaf sensoren 
doorsturen naar uw bedrijf, ook kunt u opdrachten 
versturen naar sensoren om deze bijvoorbeeld op 
afstand aan of juist uit te zetten. Zo biedt het LoRa-
netwerk van KPN sinds 2016 een landelijke dekking.

De toegevoegde waarde  
van een partner

Bij het opzetten van een IoT-project komt kortom veel kijken. Niet alleen moet 
het eindresultaat veilig en betrouwbaar zijn, ook wilt u uw project binnen 
tijdsplanning en budget realiseren. Daarnaast wilt u zich vooraf goed laten 
informeren, om te voorkomen dat u tijdens de realisatie van het project met 
verrassingen wordt geconfronteerd. Een partner kan u helpen bij dit traject en u 
in belangrijke mate ontzorgen. Waarom partneren met KPN?

Concrete eerste stappen
Aan de hand van actuele cases en voorbeelden kunnen 
wij u helpen inspiratie op te doen en zeker te stellen dat u 
het maximale uit uw project haalt. Ook kunt u bij partners 
terecht voor brainstormsessies en IoT-workshops om 
nieuwe kansen voor uw organisatie in kaart te brengen. 
De uiteindelijke strategie kunt u samen met uw partner 
uitwerken tot een concrete roadmap.

Dit zijn concrete eerste stappen die meerwaarde opleveren 
waarbij we onze kennis over techniek en de kennis van 
bestaande oplossingen inzetten om de uitdagingen van uw 
organisatie op te lossen. Wij weten wat er mogelijk is met 
de techniek en halen de issues uit de organisatie. Op die 
manier komen we samen tot concrete voorstellen.

Security en compliance
Met IoT verbindt u allerlei apparaten en systemen met het 
internet, wat ook betekent dat allerlei gegevens via internet 
worden gedeeld en moeten worden opgeslagen.  
Hoe zorgt u dat dit veilig gebeurt en u hiermee geen wet- 
en regelgeving overtreedt?

Een partner kan u hierbij helpen. Zo kunt u ervoor kiezen 
uw data onder te brengen in een datacenter van uw 
partner, zodat u de garantie krijgt dat uw gegevens veilig 
worden opgeslagen. Ook kunt u bij partners terecht 
voor diensten om uw data op veilige wijze te beheren en 
analyseren. Wilt u meer weten over security en IoT, lees dan 
onze whitepaper hierover.

Waarom KPN graag uw partner is
KPN beschikt over veel expertise en ervaring op het 
gebied van IoT. Zo kan het bedrijf toegang geven 
tot verschillende netwerken met landelijke dekking, 
zoals 4G, LTE-M & LoRa. Ook heeft KPN onder de 
noemer KPN Things geïnvesteerd in IT en hardware 
rondom IoT, waarmee we verschillende obstakels 
kunnen wegnemen.

KPN is daarnaast samen met RDM Makerspace 
oprichter van de IoT Academy. Deze academie 
biedt workshops aan voor zowel organisaties als 
instellingen en geeft ontwikkelaars toegang tot 
developerkits die hen helpen IoT-toepassingen te 
ontwikkelen. KPN is bovendien oprichter en partner 
van de IoT World Alliance en de LoRa Alliance.



Ontdek hoe Internet of Things uw business kan veranderen!
Neem voor meer informatie contact op met uw KPN Accountmanager  
of mail naar iot@kpn.com. 

kpn.com/iot
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