
Niet voor niets kloppen bedrijven en organisaties 

juist nu bij Vtel aan. De strengere wettelijk 

gestelde privacyregels gelden namelijk zodra ze 

persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, bewerken, 

ordenen of bewaren, maar ook als ze deze alleen 

raadplegen. In de zorg – waar het specialisme van 

Vtel ligt – is men zich hier al langer van bewust, maar 

nu realiseren bijv. ook woningbouwcorporaties, 

retailketens en taxicentrales zich dat ze aan de 

slag moeten met klantprivacy. Ze belanden bij Vtel 

omdat Vtel met Vcare al een telecomoplossing 

ontwikkelde voor de zorgsector dat aan de strenge 

AVG-eisen moet voldoen. Vtel werkt inmiddels 

voor meer dan de helft van de huisartsenposten, 

vele huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en 

verzorgingsinstellingen. Het garandeert daar een 

zorgeloze bereikbaarheid en optimale communicatie 

met de doelgroepen. Inmiddels zorgt Vtel ervoor 

dat ruim 12 miljoen Nederlanders ‘s avonds en in het 

weekend probleemloos een huisarts kunnen bereiken. 

Wat is het bijzondere van Vcare?

Gerard Olde Olthof legt dit graag uit aan de hand van 

wat tekeningetjes op een whiteboard: ‘Oorspronkelijk 

werkte telefonie met een draadje van telefoon naar 

telefoon. Daar zat niemand tussen. Toen kwam er 

telefonie met een wolkje met daarin een aantal 

draden. Daarna kwam internettelefonie, met tussen 

zender en ontvanger een black box, waarvoor 

niemand verantwoordelijk is. Bij Vtel hebben we 

bewust niet gekozen voor internet, maar voor onze 

eigen private cloud.  

Nadeel van internet is dat het vluchtig is. Daardoor kun 

je de oorzaak van een probleem – bijv. een falende 

telefoonverbinding - naderhand nooit traceren.’ Als 

telefonie een kritische factor in het bedrijfsproces is, 

zoals in de zorg, is internettelefonie niet voldoende 

betrouwbaar, beheersbaar en veilig. Het is 

storingsgevoelig en fouten zijn vaak niet traceerbaar 

en men is blootgesteld aan cyberaanvallen.

 

 

 

Vtel koos destijds voor de private-cloud

‘Wij zijn met het eigen wolkje verder gegaan.  

Die cloud is geheel privaat en gesloten, en is verbeterd 

en versterkt tot een intelligent, veilig en door onszelf 

in Nederland gemanaged netwerk. Dit maakt 

het Vtel managed network tot een extreem veilig 

netwerk. Daarbij hebben we samen met E-zorg, een 

KPN-dochter, de netwerken samengevoegd om het 

beter te kunnen beheren. Met onze twee netwerken 

bij elkaar hebben we de beste bescherming voor 

Vcare en voldoen we volledig aan de eisen die de 

AVG/GDPR* stelt, niet alleen in de zorg, maar ook in 

andere sectoren. Nogal wat bedrijven en organisaties 

schrikken nu wakker omdat ze nog niet AVG-proof zijn 

en kloppen nu bij ons aan. We zijn goed, maar niet 

goedkoop, omdat we de beste technische oplossing 

zoeken voor de omgeving en performance van de 

klant. Voldoen aan AVG wordt heel belangrijk omdat 

privacybescherming een breed maatschappelijk 

draagvlak heeft. Er zal dus straks ook gehandhaafd en 

zo nodig beboet worden. We geven onze klanten niet 

de oplossing waarom ze vragen maar de oplossing 

die ze écht nodig hebben’. 

*In het Engels heet de AVG General Data Protection 

Regulation (GDPR)
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De AVG - Algemene Verordening Gegevens bescherming 

– die op 25 mei van kracht wordt, stelt extra eisen 

aan privacybescherming. Overal moeten bedrijven 

en organisaties aan de slag met hun telefonie- en 

communicatiesysteem. Vtel zou het Vcare platform overal 

kunnen uitrollen, maar kiest niet voor onbeperkte groei, 

want kwaliteit primeert.

te gast bij Gerard Olde Olthof, dga Vtel telecom te Enschede

Terugblik

I N T E R V I E W  -  G E R A R D  O L D E  O LT H O F

“Betrouwbaarheid, beheersbaarheid en veiligheid 
dat is Vtel. ” 

GERARD OLDE OLTHOF


