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Samenvatting 
 

Afweging 

 

De Strategische Foto behandelt de strategische keuzes van de directie van Qweb voor de eerstvolgende 

vijf jaar tot het jaar 2016.  

 

Qweb heeft de recente jaren van krimpende consumptie bij bedrijven en particulieren betrekkelijk 

succesvol weten te doorstaan. De schommelende olie- en dollarprijs, de groeiende wetgeving voor 

internetbedrijven en de toenemende concurrentie van multinationals hebben het jonge hostingbedrijf voor 

belangrijke keuzes gesteld. Zal Qweb de wisselende politieke- en economische omstandigheden en de 

dagelijkse vraag van haar klanten de koers laten bepalen of zal Qweb meer vanuit haar eigen kracht een 

onafhankelijke strategie voor de middellange termijn ontwikkelen? Deze zogeheten strategische foto 

beantwoordt dergelijke belangrijke vragen. 

  

Achtergrond 

Qweb is een bedrijf in de Full-Service Hosting dat is ontstaan uit een fusie in 2002 van Euras Internet 

Services en NetworXolutions. Het bedrijf werkte aanvankelijk in de webdesign en webhosting, maar 

besloot zich reeds in een vroeg stadium hoofdzakelijk te concentreren op webhosting. Van 2003 tot 2008 

legde het bedrijf zich toe op het aanbieden van respectievelijk Dedicated Servers, supportcontracten, 

colocatie en virtualisatie1. Daarbij kwam de core business, webhosting geleidelijk op de achtergrond te 

staan. Na de overname door Axoft IT in 2008 raakte het bedrijf in toenemende mate haar focus kwijt. 

Webhosting, ooit de kern van het bedrijf, was na een half decennium een beperkt onderdeel van het 

bedrijf geworden. De ontwikkeling die Qweb heeft doorgemaakt, vraagt na tien jaar om bezinning en een 

herformulering van de missie en visie voor de komende jaren.  

 

Splitsing 

Qweb zal worden omgedoopt tot ‘The Next Qweb’ en worden opgesplitst in twee afzonderlijke bedrijven, 

Qweb Full- Service Hosting (Qweb) en Snel Internet Services (Snel IS).  

 

                                                
1 Dedicated server: Een vorm van internethosting waarbij de klant een server huurt/least zonder deze met anderen 
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Qweb zal alleen premium hosting met specialisme (en complete oplossingen) aanbieden, dat wil zeggen 

de uitbesteding van het beheer van ‘het beschikbaar stellen’ van een website of applicatie op internet. 

Qweb zal (dienst)gericht zijn op en naar klanten die hun Hosting behoeften compleet uit willen besteden 

aan een professionele, betrouwbare hosting provider met specialisme. Terwijl het voorheen als doelgroep 

voornamelijk IT-bedrijven, webontwikkelaars en reclamebureaus had, zal het zich in de toekomst alleen 

gaan richten op development bureaus, marketing bureaus en softwareontwikkelaars. Qweb ambieert voor 

de komende jaren een hoge klanttevredenheid, transparantie naar haar klanten, professionaliteit, 

specialisme en flexibiliteit. Langlopende contracten worden dan ook gemeden indien de klant hier 

behoefte aan heeft. Qweb wilt een pionier zijn in de hostingmarkt, zowel in termen van kennis 

(virtualisatie, Linux en Windows Server) en innovatie, als in termen van duurzaamheid en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  

 

Snel Internet Services (Snel IS) zal - in tegenstelling tot Qweb - volledig geautomatiseerd zijn. Met een 

zogenoemd ‘snelpanel’ (klantenpaneel) kan de klant producten en diensten, met de beschikbare tools, zelf 

bestellen en daarna beheren. De klant wordt in staat gesteld om 24 uur per dag een server (en 

bijbehorende diensten) te bestellen en direct online te gebruiken, zonder enige tussenkomst van een 

medewerker van Snel IS. Alle diensten die bij Snel IS worden aangeboden zijn unmanaged. De klant 

heeft alles in eigen beheer. Snel IS richt zich met name op IT’ers, developpers, hobbyisten en kleine 

hosting bedrijven. Anders dan Qweb heeft Snel IS als kernwaarden snelheid, simpel en kwaliteit. Ook 

streeft Snel IS naar een openheid en transparantie naar haar klanten. Met o.a. het gebruikersvriendelijke 

snelpanel en de mogelijkheid om langlopende contracten uit de weg te gaan, geeft Snel IS in de praktijk 

vorm aan deze waarden.  
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Achtergrond 

 

Qweb is een bedrijf in de Full-Service Hosting dat is opgericht in januari 2002 na de fusie van Euras 

Internet Services (december 2000) en NetworXolutions (april 2000). Deze bedrijven waren reeds actief in 

de wereld van webdesign 2 en webhosting 3. Na de fusie in januari 2002 werd besloten om de aandacht te 

verleggen van een combinatie van webdesign en webhosting naar uitsluitend webhosting. De potentie van 

en de affiniteit met webhosting lag aan het besluit om te specialiseren in webhosting ten grondslag. 

 

Webdesign     

           Webhosting 
Webhosting 

 
Figuur 1: Van differentiatie naar specialisatie 

 
 

In augustus 2003 werd vervolgens besloten om ook Dedicated Servers 4 met (of zonder) 

supportcontracten 5 en colocatie 6 aan te bieden. Supportcontracten en colocatie werden, ondanks de 

opmars in de Verenigde Staten eind jaren negentig, in geringe mate aangeboden in Nederland. Door de 

nadruk op deze vormen van dienstverlening zou Qweb een gestage groei doormaken tot de overname 

begin 2008.  

 

                                                
2 Webdesign: Het vormgeven van alle aspecten van een website [Footsteps.nl]. 
3 Webhosting: Het bieden van webruimte waar een website wordt opgeslagen voor (web)bezoeken en het bieden 

van e-mails [Watishosting.nl]. 
4 Dedicated Server: Een vorm van internethosting waarbij de klant een server huurt/least zonder deze met anderen 

te delen [Wikipedia.org]. 
5 Support contract: Volledige uitbesteding van het beheer [Musti Aslan]. 
6 Colocatie: Het plaatsen van 'eigen' apparatuur in een serverruimte van een provider [Wikipedia.org]. 
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Webhosting + 
(Dedicated Servers + supportcontracten + colocatie) 

 

Figuur 2: Uitbreiding naar Dedicated Servers met supportcontracten en colocatie 

 

In 2006 verschoven de werkzaamheden geleidelijk naar het aanbieden van Dedicated Servers op Linux 7 

en de colocatie van servers. Sindsdien kreeg de verkoop van dienstverlening gericht op webhosting en de 

verkoop van domeinnamen 8 minder aandacht.  

        IT-bedrijven 

Midden- en kleinbedrijf   Webontwikkelaars 

Reclamebureaus 
 

Figuur 3: Van brede doelgroep naar specifieke (periode vanaf 2006) 

 

De directie besloot de inspanningen te concentreren op een specifieke afzetmarkt. In plaats van een brede 

afzetmarkt van mkb’ers die losse pakketten (domeinnamen en webhosting) afnemen, werd de nadruk 

gelegd op IT-bedrijven en mkb’ers in de webontwikkeling 9 en reclame. Er werd vervolgens niet meer 

geadverteerd voor losse pakketten. De aandacht zou voortaan worden gericht op klanten die servers 

afnemen. De marketing werd hier ook op afgestemd. 

 

  

                                                
7 Linux: Dit is een kosteloos open source besturingssysteem gericht op servers op basis van Unix [Wikipedia.org]. 
8 Domeinnaam: Een adres op internet [Uwdomeinnaam.nl] 
9 Webontwikkeling: Alles wat met het realiseren van een website en een webapplicatie te maken heeft. Hieronder 

wordt onder andere verstaan: webdesign, client-side en server-side-programmeren [Wikipedia.org]. 



Qbizner's Strategische Foto voor "The New Qweb" 2011-2016  
 

 

 
v0.7 | 07-12-11 3:51 pm | confidentieel © 2011 | Qbizner - Musti Aslan 7 

 

7 

Dedicated Servers + supportcontracten + colocatie  
(+ webhosting) 

 
Figuur 4: Eerdere uitbreidingen krijgen focus 

 
Begin 2008 besloten twee van de drie aandeelhouders te vertrekken bij Qweb. Het was vanwege 

ontoereikende liquide middelen geen optie voor de resterende derde aandeelhouder om de aandelen over 

te nemen. Besloten werd derhalve om de aandelen door te verkopen. In april 2008 werd Qweb 

overgenomen door Axoft Group. Axoft had de beschikking over kennis van Windows Servers10. Hierdoor 

konden vanaf de overname ook servers op de Windows Server aangeboden worden. Het ontbeerde Qweb 

destijds aan kennis op het gebied van virtualisatie11. Ook Axoft had deze kennis niet in huis. Een 

medewerker werd aangenomen om deze achterstand weg te werken. Dit leidde ertoe dat Qweb voortaan 

ook actief werd op het gebied van virtualisatie. In 2009 werd begonnen met het aanbieden van Virtuele 

Servers12. 

 

Dedicated servers + supportcontracten + colocatie + 
virtualisatie (+ webhosting) 

 

Figuur 5: Verdere uitbreiding met virtualisatie 

 
De groei van Qweb is sinds 2008 gestagneerd. De verkoop- en marketingactiviteiten zijn sterk afgenomen 

en een duidelijke doelstelling ontbrak. De noodzaak om een nieuwe doelstelling (missie en visie) te 

formuleren werd evident. Het was, net als in 2006, noodzakelijk om een nieuwe focus in de 

bedrijfsactiviteiten te bepalen. Een strategisch plan met een proactief marketing- en activiteitenplan zou 

daarvan het vervolg moeten worden.  

 

                                                
10 Windows Server: Dit is een betaalde besturingssysteem van Microsoft gericht op servers [Musti Aslan].  
11 Virtualisatie: een techniek die het mogelijk maakt om op een fysieke server meerdere “virtuele” servers 

tegelijkertijd te kunnen draaien [Musti Aslan]. 
12 Virtuele Server: een gedeelte van een fysieke server, dat zich met behulp van virtualisatie-software gedraagt als 

een server [Musti Aslan]. 
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Qweb heeft momenteel 2.700 klanten waaronder relatief veel klanten die, in verhouding tot de kleine 

accounts die zij afnemen, veel support behoeven. De support resources binnen Qweb komen hierdoor 

onder druk te staan. De onevenredige verhouding tussen de kleine accounts en de grote supportbehoefte, 

zorgt voor een verkeerde allocatie van bedrijfsmiddelen. De klanten met de betrekkelijk grote accounts 

kunnen hierdoor in mindere mate de gespecialiseerde support krijgen die zij nodig hebben.  

 

Qweb wordt als gevolg van deze structureel verkeerde allocatie gesplitst in twee bedrijven. Het bedrijf 

Snel Internet Services (Snel IS) is ontworpen voor klanten die alles zelf kunnen en geen Support hoeven. 

Zij krijgen kwalitatieve kleinschalige service, waarvan de schaal van service in verhouding staat tot de 

prijs die zij betalen. Qweb Full-Service Hosting is gericht op klanten die hun Hosting behoeften compleet 

willen uitbesteden aan een goede, betrouwbare en professionele Hosting provider. Deze klanten betalen 

voor een volledig pakket aan managed hosting 13 en vinden betrouwbaarheid en kwaliteit van service 

belangrijker dan de prijs. 

 

Beoogd wordt om van de huidige 2.700 klanten in 2012 2.200 over te houden. Qweb Full-Service 

Hosting zal haar tarieven in het eerste kwartaal van 2012 verhogen met gemiddeld 20-25%. Hiermee 

doelt Qweb erop dat de klanten die het meeste klagen en uit zijn op alleen een laag prijs weggaan naar 

andere “Goedkopere” Hosting providers. De resterende 2.200 klanten passen bij het managed hosting-

aanbod van Qweb Full-Service Hosting en deze kunnen en zullen dan beter en sneller bediend worden. 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Managed hosting: het in de lucht houden van de server of de hosting dienst waarbij het beheer compleet 

uitbesteed wordt aan de provider [Musti Aslan]. 
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Qweb Full-Service Hosting 

 

Qweb Full-Service Hosting wordt het bedrijf dat alleen managed hosting met specialisme (en complete 

oplossingen) biedt aan haar klanten.Dit betekent niet dat klanten met relatief grote accounts geen 

domeinnamen en/of hostingpakketten bij Qweb kunnen afnemen. Ook dergelijke producten blijven 

beschikbaar, doch in combinatie met een hogere prijs, aangevuld met een snellere responstijd bij vragen 

via de mail dan wel telefoon, en een hogere uptime garantie 14. Vanaf 2012 zal Qweb Full-Service 

Hosting gespecialiseerde hosting platformen gaan bouwen en hierop haar diensten gaan aanbieden. Elk 

jaar of elk half-jaar zal er een thema aan klanten/specialisme focus zijn waar Qweb zich op zal richten. 

  

        

 

Development bureaus 

Midden- en kleinbedrijf (5 - 50 FTE)  Software ontwikkelaars 

          Marketing bureaus 

Uit deze doelgroepen zullen de gespecialiseerde bureaus (In bepaalde CRM, CMS of E-Commerce 

software zoals Magento, Wordpress, Drupal e.d.) uit benaderd worden. 

 
Figuur 6: Scherpere focus op doelgroep met software ontwikkelaars en Development bureaus (vanaf 

heden) 
 
  

                                                
14 Uptime: De periode dat een netwerk (netwerk-uptime) online is [Websitesupporters.com]. 
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Kernwaarden Qweb Full-Service Hosting 

 

● Specialisme 

● Klantgericht 

● Kwaliteit 

● Transparantie 

● Maatschappelijk verantwoord (MVO) 
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Snel Internet Services  

 

Snel Internet Services (Snel IS) is volledig geautomatiseerd, met een zogenoemd ‘snelpanel’ 

(klantenpaneel) waarop de klant producten en diensten, met de beschikbare tools, zelf kan bestellen en 

daarna zelf kan beheren. De klant wordt in staat gesteld om 24 uur per dag een server (en bijbehorende 

diensten) te bestellen en direct online te gebruiken, zonder enige tussenkomst van een medewerker van 

Snel IS. Alle diensten die bij Snel IS worden aangeboden zijn unmanaged. De klant heeft alles in eigen 

beheer. Klanten van Snel IS hoeven geen langlopende contracten aan te gaan. De klant betaalt vooruit, 

voor de gewenste periode. Deze klanten vragen om minder ondersteuning (support) bij het bestellen en 

gebruiken van (een) server(s) en bijbehorende diensten. Snel IS heeft in de huidige jaargang (2011) reeds 

een eerste label gelanceerd, snelserver.com. Hierop worden wereldwijd servers verhuurd.  

 
In vervolg op snelserver.com zullen gedurende de komende jaren de volgende labels gelanceerd worden. 

 

- snelvps.com/snelvds.com 
Virtuele servers met Linux of Windows server hosting op het cloud platform van Snel IS. 
 

- snelbackup.com 
Online backup van servers en desktops vanuit eigen kantoor of server naar de backup servers van Snel IS. 
 

- snelcloud.com 
De klant krijgt een pool aan resources die hij zelf kan verdelen tussen zijn klanten. Deze resources zijn 
verdeeld over meerdere servers. 
 

- snelhosting.com 
Redundant draaiende webhosting pakketten met Linux en Windows server met minimaal 99,99999 
netwerk uptime garantie. 
 

- sneldomains.com 
Realtime geautomatiseerde domeinregistraties van om en nabij 150 extensies (.nl, .be, .com, et cetera). 
 

- snelstorage.com 
Online Storage, opslagruimte op de redundant uitgevoerde Storage platform van Snel IS die lokaal 
benaderd kan worden door de klant. 
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- snelcdn.com 
Storage die gericht is op streaming (video, muziek, et cetera), verspreid over een aantal servers over de 
hele wereld. 

 
          IT’ers 

        Developpers 

Midden- en kleinbedrijf (1 – 25 FTE)   Hobbyisten 

Kleine hosting 

bedrijven 
 

Figuur 7: Doelgroep Snel Internet Services (Snel IS) 

 

Kernwaarden Snel IS 

● Snel 

● Simpel 

● Kwaliteit 

● Transparant 
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Missie 
 

• Missie Qweb Full-Service Hosting 

 

Mission statement: 

 

“Het leveren van Premium Hosting met specialisme en compleet beheer zodat de klant zich kan richten 

op zijn ‘core’ business.” 

 

Qweb Full-Service Hosting levert premium hosting met oog op kwaliteit, specialisme, en met volledig 

beheer. De klant kan zich door het externe beheer richten op de core business. Qweb geeft de klant echter 

de mogelijkheid om de hosting gedeeltelijk zelf te beheren. Zij kunnen hoe dan ook rekenen op full 

support van Qweb. 

 

● Missie Snel IS 

 

Mission statement: 

 

“Het leveren van simpele en “snelle” hostingdiensten aan het MKB” 

 

Snel IS levert diensten aan haar klanten met de gedachte dat haar klanten kennis van IT/hosting hebben 

en geen support behoeven. Klanten krijgen een volledig doe-het-zelf ‘snelpanel’ (klantenpaneel), waarop 

zij producten zelf kunnen bestellen, wijzigen en/of beëindigen, zonder tussenkomst van een Snel IS 

medewerker. 

 

• Marktpositionering: Is de splitsing van Qweb en Snel een goed idee? 

 

Snel IS en Qweb hebben een dusdanig (van elkaar) afwijkende doelgroep dat de positionering, huisstijl, 

appeal en marketing hier ook op dient te worden afgestemd. Qweb dient zich te concentreren op premium 

hosting met specialisme en te tonen dat dit de core business is. 
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Qweb | Full-Service Hosting 

 
Wat behoort wel tot de 
business in 2016 

Waarom dit wel? Wat behoort niet 
(meer) tot de business 
in 2016 

Waarom dit niet? 

Domeinregistraties Domeinnamen zullen 
onder de huidige 
omstandigheden nodig 
blijven in het 
bedrijfsleven. Een 
domeinnaam is 
doorgaans de kern van 
een website. Deze 
dienst zal aangeboden 
blijven worden. De 
klant hoeft daarom 
voor deze dienst niet 
elders aan te kloppen. 

  

Premium Webhosting 
met specialisme (Full-
Managed) 

Qweb biedt tegen 
2016 alleen premium 
hosting aan met 
specialisme. 

Shared Webhosting 
 
Huidige webhosting 
producten van Qweb 

Er zijn veel partijen in 
de markt die goedkoop 
webhosting aanbieden 
met een betrekkelijk 
lage netwerk-uptime-
garantie. Qweb zal 
deze doelgroep niet 
meer gaan bedienen, 
teneinde zich meer te 
kunnen richten op 
klanten die kwaliteit 
vragen. 

Cloud Virtual Servers 
(Full-Managed) 
 
Virtuele Servers op 
grote servers van 
Qweb die verspreid 
zijn over meerdere 
datacenters met 100% 

Overstappers van 
Dedicated Servers 
worden met de dag 
meer. Dedicated 
Servers zal Qweb 
blijven aanbieden, 
maar alleen full-
managed. 

Virtual Servers 
 
Unmanaged of 
managed 
 
Virtuele Servers die op 
een server draaien. 

Qweb zal geen 
unmanaged diensten 
meer aanbieden, 
omdat Qweb alles wilt 
ontzorgen voor de 
klant. 
Op Virtuele Servers 
die niet dubbel 
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netwerk uptime 
garantie. 

uitgevoerd zijn, kan 
geen hoge uptime-
garantie worden 
gegeven. Hierdoor zal 
Qweb het niet meer 
aanbieden. 

Cloud Dedicated 
Servers 
(Full-Managed) 
 
Dedicated Servers 
verspreid over 
meerdere Datacenters 
en minimaal dubbel 
uitgevoerd met 100% 
Netwerk Uptime 
Garantie. 

Er zijn altijd klanten 
die graag een eigen 
(tastbare) machine 
willen hebben. 
Alhoewel dit 
percentage gestaag 
daalt, wordt niet 
verwacht dat 
dergelijke klanten 
zullen verdwijnen. 
Alleen full-managed 
cloud Dedicated 
Servers zullen worden 
aangeboden. 

Dedicated Servers 
unmanaged of 
managed 

Zoals reeds hierboven 
vermeld, geen 
unmanaged servers, 
maar ook geen servers 
die enkel uitgevoerd 
zijn. 
Omdat de uptime eisen 
steeds groter worden, 
zullen alle servers 
minimaal dubbel 
uitgevoerd, opgeleverd 
en beheerd moeten 
worden. 

Cloud Back-up 
 
Data van de klant 
krijgt een back-up 15 
naar het dubbel 
uitgevoerde back-up 
platform dat te allen 
tijde beschikbaar is. 

Er zullen, naast de 
bedrijven die alles 
overzetten naar de 
Cloud, ook bedrijven 
zijn die hun IT zaken 
op eigen kantoor/pand 
zullen houden, maar 
wel van alle data 
extern een back-up 
willen krijgen om toch 
data (extra) veilig te 
stellen.  

Colocatie 
 
Het hosten van eigen 
apparatuur van de 
klant, zonder beheer. 

Zoals hierboven 
vermeld, zal Qweb 
geen unmanaged 
diensten aanbieden, 
dus ook geen 
apparatuur hosten 
zonder beheer dat niet 
van haar is. 
 

Cloud Storage 
 
Data van de klant 
wordt opgeslagen op 

Online storage groeit 
met de dag. Vele 
particulieren en 
bedrijven willen dat 

  

                                                
15 Back up: een reservekopie van gegevens die zich op een gegevensdrager bevinden (Wikipedia.org) 
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de dubbel uitgevoerde 
Storage platform die te 
allen tijde bereikbaar 
is via het internet. Van 
deze wordt ook 
dagelijks een back-up 
naar het back-up 
platform gemaakt. 

hun storage ook online 
aanwezig is, zodat ze 
deze op meerdere 
plaatsen op een veilig 
en snelle manier 
kunnen bereiken. 

SSL Certificaten Over de websites, web 
applicaties en online 
shops wordt steeds 
meer cruciale data 
verzonden en 
ontvangen. SSL-
certificaten16 zorgen 
ervoor dat deze 
versleuteld verstuurd 
worden, zodat de data 
onderweg naar de 
gebruiker niet 
onderschept kan 
worden. Veiligheid 
wordt steeds 
belangrijker en 
hierdoor zal de vraag 
naar o.a. SSL 
certificaten ook 
groeien. 

  

 

 

 

 
 

                                                
16 Secure Sockets Layer (SSL): een encryptie-protocol die communicatie op het internet beveiligd (Wikipedia.org). 
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Snel Internet Services 

 

Snel IS heeft geen producten/diensten meer nodig in 2016 omdat dit een nieuw bedrijf is. Enige dienst die 

Snel IS in 2016 met zekerheid niet meer zal aanbieden is gameservers hosting. 

 
Wat behoort wel tot de business in 2016 Waarom dit wel? 

Domeinregistraties Domeinnamen zullen altijd nodig zijn binnen 
het bedrijfsleven, omdat een domeinnaam 
doorgaans de kern is van een website. Deze zal 
aangeboden blijven worden, zodat de klant 
hiervoor niet elders hoeft te zijn. 

Standaard Webhosting en Cloud Webhosting Snel IS zal webhosting aanbieden in de Cloud 
met 99,99999% netwerk-uptime-garantie en de 
standaard webhosting met 99,9% netwerk-
uptime-garantie voor diegene die niet zo’n SLA 
vereisen. 
 
De huidige standaard webhosting klanten van 
Qweb zullen overgezet worden naar Snel IS. 

(Coud) Virtual Servers 
(Unmanaged) 
 
Virtuele Servers op grote servers van Qweb op 
één server met 99,9% netwerk-uptime of 
meerdere servers die verspreid zijn over 
meerdere datacenters met 100% netwerk-
uptime-garantie. 

Veel zzp’ers of IT’ers hebben zelf genoeg 
kennis in huis om een (virtual) server te 
beheren, maar hebben het geld of de bereidheid 
niet om een server aan te kopen. Deze klanten 
kunnen het beste geholpen worden met Virtual 
Servers die zij kunnen huren en zelf kunnen 
beheren. 

(Cloud) dedicated servers 
(Unmanaged) 
 
Dedicated Server op één locatie met 99,9% 
uptime garantie of meerdere servers verspreid 
over meerdere datacenters en minimaal dubbel 
uitgevoerd met 100% netwerk-uptime-garantie. 

Idem. Voor klanten die een eigen fysieke server 
willen en geen genoegen nemen met een 
virtuele server. 

 
Cloud Backup 
 

 
Er zullen, naast de bedrijven die alles overzetten 
naar de Cloud, ook bedrijven blijven die hun IT 
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Van de data van de klant wordt een back-up 
gemaakt naar het dubbel uitgevoerde back-up 
platform dat te allen tijde beschikbaar is. 

zaken op/in eigen kantoor/pand wensen te 
houden, maar wel van alle data extern een back-
up willen krijgen om hun data (extra) veilig te 
stellen.  

Cloud Storage 
 
Data van de klant wordt opgeslagen op ons 
dubbel uitgevoerde Storage platform dat te allen 
tijde bereikbaar is via het internet. Van deze 
wordt dagelijks een back-up gemaakt naar het 
back-up platform. 

Online storage groeit met de dag. Vele 
particulieren en bedrijven willen dat hun storage 
ook online aanwezig is, zodat ze deze van 
meerdere plaatsen veilig en snel kunnen 
bereiken. 

SSL Certificaten Over de websites, web applicaties en online 
shops worden steeds meer cruciale data 
verzonden en ontvangen. SSL certificaten 
zorgen ervoor dat deze encrypted (versleuteld) 
verstuurd worden zodat de data onderweg naar 
de gebruiker niet gecatcht (onderschept) kunnen 
worden. Veiligheid wordt steeds belangrijker en 
hierdoor zal de vraag naar o.a. SSL certificaten 
groeien. 
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Visie 

•  Ondernemersambitie - The Next Qweb 

○ Een klanttevredenheid van 8+. (Qweb & Snel IS) 

○ Boort de Oost-Europese markt aan. (Snel IS) 

○ Heeft een fysieke vestiging in Turkije en bedient ook de Turkse markt. (Snel IS) 

○ Volledig MVO door o.a. haar volledige platform op groene energie te draaien en actief in 

te zetten op goede doelen. (Qweb & Snel IS) 

○ Pionier in de hosting, inclusief nieuwe technieken en mogelijkheden. Hier is een vast 

budget voor en medewerkers krijgen de ruimte om minimaal 10% en maximaal 20% van 

de tijd te besteden aan innovatie, ontwikkeling en eigen producten voor The Next Qweb. 

(Qweb en Snel IS) 

○ Een voorbeeld voor anderen in de hosting in termen van dienstverlening en duurzaamheid. 

(Qweb en Snel IS) 

○ Een werkgever waar mensen graag willen werken vanwege de aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden (o.a. flexibiliteit en goede werkomstandigheden). De werksfeer is en 

zal altijd informeel blijven. (Qweb en Snel IS) 

○ In totaal 8.000 klanten (1.000 Qweb Full-Service Hosting en 7.000 Snel IS klanten) 

○ Een omzet van 10 miljoen euro per jaar. (Qweb + Snel IS) 

○ Een winst (vóór belastingen) van minimaal 25%. (Qweb en Snel IS) 

○ Gecertificeerd voor ISO, VMware, Citrix en Microsoft. (Qweb) 

 

•  Ondernemersambitie - Musti Aslan 

○ “Ik wil dat The Next Qweb een goede reputatie en een bekende naam krijgt in de 

hostingmarkt. Ik ben blij wanneer The Next Qweb groeit door tevreden klanten. Service zal 

daarom altijd een belangrijk onderdeel blijven. Klanten moeten alle hosting- en IT-zaken 

aan ons kunnen overdragen, zodat zij zich alleen hoeven te richten op hun eigen 

business”. 

○ “Ik ben CEO en grootaandeelhouder die alleen een directievoerende rol heeft in The Next 

Qweb met het oog op business development en groei(strategie)”. 

○ “Ik wil de kennis en ervaring die ik heb opgebouwd delen en overdragen aan anderen die 

hiernaar op zoek zijn. (Ik geniet van het overdragen van kennis aan anderen)”. 
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○ “Ik heb een politieke ambitie. Ik zal verkozen worden als parlementslid in Turkije in de 

parlementsverkiezingen van 2019 om een functie te vervullen op gebied van handel tussen 

Turkije en de Europese Unie”. 

 
● Persoonlijke ontwikkeling - Musti Aslan 

○ Cursus Engels 

○ Nederlands en Arabisch versterken 

○ HBO opleiding (Bedrijfskunde) 

 

•  Ondernemersambitie - Cor van Driel 

○ “Mijn doelstelling is om met een beperkte groep van mensen waar ik een goede klik mee 

heb, gezamenlijk een onderneming uit te bouwen via acquisitie en versnelde eigen groei.”  

○ “Ik ambieer (steeds) een positie als financiële persoon, verantwoordelijk voor acquisitie 

en financiering.”  

○ “Ik heb niet de wens om in het dagelijkse proces van de onderneming te zitten.”  

○ “Ik ambieer om via gerichte projecten de onderneming naar een hoger plan te brengen.”  

○ “De positie van financiële persoon wil ik combineren met een positie als mede-

aandeelhouder.” 

○ “Ik ambieer geen meerderheidsbelang.”  

○ “Teamplay en een gebalanceerd opgebouwd managementteam zijn voor mij belangrijk.”  

○ “Focus op ondernemingen in de zorg en in de ICT.” 

•  Ondernemersambitie - Xander Heijman 

 
○ “Mijn persoonlijke ambitie is om binnen 5 jaar een eigen investeringsmaatschappij te 

hebben.” 

○ “Binnen mijn eigen investeringsmaatschappij zitten ongeveer 30 bedrijven die activiteiten 

hebben die gerelateerd zijn aan internet, denk aan webontwikkeling, hosting, webwinkels, 

et cetera.”  

○ “Ik zal een coachende functie hebben om al deze bedrijven volgens structuur verder te 

helpen.” 

○ “Er zal een cross-sale functie zijn tussen de bedrijven, maar die is niet noodzakelijk.”  
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○ “Naast deze investeringsmaatschappij zal ik diverse nevenfuncties in adviescommissies en 

of raad van commissarissen vervullen.” 

○ “Dit betekent voor Qweb en Snel IS dat ik deze zie als mogelijke bedrijven in mijn 

investeringsmaatschappij en niet als onderdeel van Axoft Group.” 
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Unique Selling Points 
 
Qweb Full-Service Hosting Snel Internet Services 

Compleet beheer. 
 
Qweb doet het volledige beheer over de 
aangeboden diensten, zodat de klant zich kan 
focussen op de core business. 

Geen beheer. 
 
Niet iedereen wilt het beheer uitbesteden; voor 
deze mensen worden via Snel IS kale diensten 
aangeboden, zonder enige beheer door Snel IS. 

Specialisme  
 
Qweb zal zich richten op specifieke klanten die 
gespecialiseerd zijn in bepaalde CMS, CRM of 
webbased software. Hierdoor heeft Qweb een 
scherpere focus op deze klanten en de 
platformen die hiervoor nodig zijn. 

Klant kan alles zelf doen d.m.v. het krachtige en 
flexibele snelpanel (klantenpaneel) 
 
Doelgroep van Snel IS, o.a. IT’ers, willen altijd 
dingen zelf doen en wanneer het hen uitkomt. 
Deze groep houdt er niet van om een helpdesk 
te moeten contacten voor een aanpassing. Voor 
deze mensen is er een klantenpaneel ingericht, 
waar zij nagenoeg alles zelfstandig kunnen 
regelen en instellen. 

Snelle opleveringen, geen lange doorlooptijden 
 
Geen lange offertetrajecten, snel schakelen voor 
de oplossing(en) die de klant zoekt/wenst. 

Direct online, alle gevraagde diensten kunnen 
realtime in gebruik worden genomen. 
 
Dit is toepasselijk voor bv. een IT’er die een 
server of back-up ruimte voor tijdelijk gebruik 
wilt bestellen en direct wilt gebruiken. Voor 
dergelijke klanten is dit een ideale oplossing.  

Geen lange contracttermijnen, maximaal een 
jaar 
 
Flexibiliteit staat bij Qweb hoog in het vaandel. 
Klanten moeten bij Qweb blijven, omdat zij 
tevreden zijn, niet omdat zij gebonden zijn aan 
lange contracttermijnen. 

Geen contracttermijn; zolang een klant vooruit 
betaald voor de duur van de afname. 
 
Flexibiliteit kan niet genoeg benadrukt worden. 
Zolang de dienst nodig is en de klant tevreden 
is, mag hij klant blijven. Een situatie waarin 
klanten ontevreden zijn, is ongewenst.  

Lijnen naar de klanten zeer kort 
 
Als de klant een vraag of een probleem heeft, 
moet hij zeer snel een medewerker telefonisch 
te spreken kunnen krijgen die hem of haar 
daarbij kan helpen. 

← Idem dito. 
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24 uur lang bereikbaar voor helpdesk en 
storingen 
 
Werken wordt steeds langer dan alleen tussen 
09:00 en 17:00 uur. Het nieuwe (flexibel) 
werken brengt ook met zich mee dat er na deze 
tijden gewerkt wordt. Als er dan een probleem 
is of een vraag, dan moet de klant direct 
geholpen kunnen worden. 

24 uur lang bereikbaar voor storingen 
 
Als er dan toch een storing is, dan moeten de 
klanten 24 uur per dag kunnen bellen om deze 
storing te verhelpen. Het is niet prettig voor de 
klant om tot de volgende werkdag te moeten 
wachten. Dit is niet meer van deze tijd. 

Standaard 99,9% netwerk uptime-garantie. 
 
Bereikbaarheid wordt steeds belangrijker, 
omdat elke seconde tegenwoordig telt. Het mag 
niet meer voorkomen dat diensten onbereikbaar 
zijn, omdat steeds meer kritische dingen (voor 
particulieren en bedrijven) van internet 
afhankelijk zijn. Dus is het ook logisch voor 
Qweb om dit standaard, op deze wijze aan te 
bieden. 

← Idem dito. 
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Externe ontwikkelingen 
 

Macro ontwikkelingen 

Prijs van olie stijgt.  
 
Dit is nadelig voor The Next Qweb qua 
kostprijs. 
 
In het verleden heeft Qweb dit (juist) positief 
weten te maken. 

Door de prijsstijging van olie stijgt de prijs van 
stroom. Stroom is één van de belangrijkste 
kostenposten van een hostingbedrijf. Hierdoor 
stijgt de kostprijs van de producten en diensten. 
 
Aan de andere kant maakt Qweb hier heel goed 
gebruik van richting de klanten, door ze over te 
halen om de overstap naar de Cloud-producten 
(o.a. virtuele servers) te maken, waarbij de 
producten en diensten groener zijn, maar ook 
voordeliger voor de klant omdat het 
stroomverbruik gedeeld wordt door een aantal 
klanten op één server. 
 
N.B.: De term ‘Cloud’ staat voor het internet en 
de delen en acties van de applicatie die niet op 
de machine van de gebruiker plaatsvinden. De 
gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar 
meer te zijn van de gebruikte hard- en software 
en is niet verantwoordelijk voor het onderhoud. 
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De kredietcrisis. 
 
Nadelig door de omvallende klanten.  
 
Voordelig door de uitbesteedtrend die hierdoor 
veroorzaakt zal worden.  
 
Hier kan The Next Qweb goed op inspelen. 

Door de kredietcrisis - waarbij vele bedrijven in 
een korte periode, in kosten en vooral in 
investeringen hebben moeten bezuinigen - zijn 
klanten omgevallen. Daarentegen heeft Qweb 
ook veel klanten weten te behouden door ze 
over te halen om over te stappen naar Virtuele 
Servers (ongeveer de helft goedkoper). Qweb 
heeft ze toch binnen weten te houden, naar alle 
tevredenheid. 
 
Qweb heeft ook gezien dat bij deze crisis, maar 
ook de vorige (Internet zeepbel - 2001), als 
eerste wordt bezuinigt op IT-personeel. Hier 
kan Qweb goed op inspelen door zulke 
bedrijven te benaderen om hun IT-zaken uit te 
laten sourcen naar Qweb. Deze trend zal 
waarschijnlijk blijvend zijn. Bedrijven zullen 
voortaan meer geneigd zijn om zoveel mogelijk 
uit te besteden. Dit maakt hen flexibeler en zij 
kunnen meer aansprakelijkheid leggen bij 
bedrijven als Qweb. 

Internetwetgeving overheid en EU neemt toe. De overheid en de EU creëren steeds meer 
wetgeving die internetbedrijven beïnvloedt. 
Hierbij kan worden gedacht aan de 
aftapregeling, informatieaanlevering door 
telefonie- en internetaanbieders, bewaarplicht of 
e-mail archivering. Deze wetgeving brengt 
altijd kosten met zich mee. Deze komen meestal 
voor rekening van de internetbedrijven. Deze 
kosten moeten doorbelast worden in de 
producten en diensten. Hierdoor zullen de 
prijzen omhoog gaan. 
 
Een deel van de wetgeving beperkt de vrijheid 
en privacy van de internetgebruiker. Hierdoor 
kan de eindgebruiker zich steeds onprettiger 
voelen bij het gebruik van internet. 

Valuta koersen (Euro-Dollar) De euro- en dollarkoersen zijn zeer volatiel de 
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laatste jaren. De verwachting is dat deze 
wankelingen zullen voortduren. 
 
Dit is belangrijk, omdat hardware gemiddeld 
25-30% van de kostprijs is. Alle hardware die 
wordt gekocht, wordt ingekocht van buiten de 
EU en moet in dollarvaluta worden betaald. 
Hier moet consequent op gelet worden en er 
moeten drastische buffers aangelegd worden in 
de prijsberekeningen. 
  
Daarentegen is het soms voordeliger, waardoor 
in dergelijke periodes beter gestunt kan worden 
met acties naar de klanten. 

Het nieuwe (flexibel) werken is in opkomst Het nieuwe (flexibele) werken onderweg of 
thuis is in trek bij zowel werkgevers als 
werknemers. Hierdoor zullen steeds meer 
bedrijven die het nieuwe werken willen 
invoeren moeten proberen hun IT zaken op 
internet te plaatsen. Op deze wijze kunnen de 
werknemers op elke plek waar internet 
beschikbaar is snel toegang krijgen tot hun 
werkomgeving. Hier zou Qweb ook goed en 
slim op kunnen inspelen door hier de juiste 
diensten voor aan te bieden. 
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Branche ontwikkelingen 

Grote en agressieve concurrentie Grote concurrenten worden nog groter door 
agressieve overnames (in de hostingmarkt). 
Hierdoor wordt de concurrentie met deze 
partijen nog groter. 

Multinationals richten zich ook steeds meer op 
de doelgroepen van Qweb 
 

Multinationals o.a. (Google, Apple en 
Microsoft) richten zich met hun diensten ook 
steeds meer op het gevestigde midden- en 
kleinbedrijf met scherpe prijzen. 
 
Dit is enerzijds negatief omdat deze partijen een 
agressievere marketing kunnen voeren. 
Hierdoor kunnen zij een aanzienlijk percentage 
van de doelgroep benaderen. Er zijn ook 
partijen die liever kiezen voor deze partijen 
vanwege de grote naam die zij hebben. 
 
Anderzijds is dit positief, omdat door deze 
partijen hosting en Cloud Hosting steeds meer 
onder de aandacht komen en het vertrouwen in 
deze diensten toeneemt bij de doelgroep. Verder 
onderscheidt Qweb zich van deze partijen door 
de lijnen altijd kort te houden. Bovendien is 
Qweb flexibeler dan de grotere partijen. 

MVO krijgt steeds meer aandacht  Bedrijven zullen steeds meer aan MVO doen. In 
de inkoop zal MVO steeds belangrijker worden. 
 
Qweb werkt consequent aan het verbeteren van 
haar MVO. Met de beschikbare middelen 
probeert Qweb zoveel mogelijk maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen en dit ook door te 
voeren in haar producten- & dienstenportfolio. 
 
MVO is een belangrijk onderdeel in de strategie  
van Qweb. Er zullen de komende jaren meer 
samenwerkingsverbanden aangegaan worden 
met bedrijven en instellingen om dit verder te 
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verbeteren. 
Toetreders uit het buitenland naar NL en EU Er komen hostingbedrijven van buiten de EU, in 

het bijzonder uit de VS, naar de EU. Dit zal de 
concurrentie vergroten. Hier zal Qweb rekening 
mee moeten houden. Hostingbedrijven uit de 
VS hebben de mogelijkheid om goedkoper in te 
kopen doordat veel inkoopproducten in de VS 
worden geproduceerd.  

Samenwerking tussen datacenters niet op het 
gewenste niveau 

Datacenters zijn de belangrijkste leveranciers. 
Het hele platform wordt in deze centra gehost. 
Communicatie en samenwerking tussen de 
centra is niet op het gewenste niveau en 
verloopt (helaas) trager (dan verwacht). Een 
verbinding die gelegd moet worden tussen twee 
centra neemt soms een aantal maanden in 
beslag. Dit past niet bij de handelingssnelheid 
die in de internet business wordt gevraagd en 
waaraan men gewend is. 
Wet- en regelgeving zou ertoe moeten bijdragen 
dat datacenters elkaars netwerken aan elkaar 
openstellen. Dit zou de innovatie en groei ten 
goede kunnen komen. 
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Ontwikkelingen business partners 

ING en ABN Amro Bank (Financiën) Qweb heeft rekeningen bij de ING en bij ABN 
Amro. De medewerking van deze banken is van 
groot belang bij de overnamestappen van Qweb.  

Accountant De accountant is een belangrijke partner voor 
Qweb. Qweb heeft de kennis van de accountant 
nodig voor de controle van de cijfers 
(jaarstukken en prognoses voor de banken) en 
due-diligences die uitgevoerd moeten worden 
bij de overnames. 

MEESTERWERK voor ONDERNEMERS 
(Juristen) 

Meesterwerk voor Ondernemers is een bureau 
met meerdere juristen onder één dak, met 
verschillende expertises. Deze juristen zal 
Qweb hard nodig hebben bij de screening van 
overnameovereenkomsten en de 
overeenkomsten tussen de onderneming en 
afnemers. 

Sanitas Novum (Cor van Driel) 
 
 
 
 

Cor van Driel is gespecialiseerd in 
bedrijfsovernames en het begeleiden van een 
dergelijk overnametraject. Cor is tevens 
aandeelhouder van Qweb. Cor zal in het 
voordeel van Qweb onderhandelen om een 
overnametraject op een optimale manier te 
doorlopen. 

Axoft Netwerk Services B.V. 
 
Axoft Netwerk is een KPN Top partner. Zij 
leveren Glasvezel maar ook alle Business 
xDSL17 lijnen van KPN. 

Bij het outsourcen van IT naar een datacenter 
speelt de verbinding van kantoor naar internet 
een zeer belangrijke rol. Snelheid en stabiliteit 
zijn een belangrijke vereiste. Hier zou Axoft 
Netwerk Services Qweb goed van pas kunnen 
komen, zodat een compleet pakket aangeboden 
kan worden aan de klanten. 
 
Hiernaast is het zo dat de leads die bij Axoft 
Netwerk binnen geschoven worden door KPN 
ook kansen bieden voor Qweb om haar hosting 

                                                
17 xDSL: de verzamelnaam voor diverse DSL oplossingen zoals ADSL en SDSL [Wikipedia.org]. 
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diensten te kunnen aanbieden voor deze 
klanten. 

IT dienstverleners IT-dienstverleners die de complete IT ontzorgen 
bij hun klanten (o.a. hosting), heeft Qweb nodig 
om via hen de hostingdiensten aan de 
eindgebruikers te kunnen aanbieden. Voor een 
IT-dienstverlener die niet wilt investeren in 
hosting omgeving(en) en/of de kennis niet 
heeft, is Qweb de ideale partner. 

Marketingbureaus Marketingbureaus zijn uitermate belangrijk, 
omdat zij Qweb moeten helpen aan een goede 
branding in de markt en conversies vanuit de 
websites. Qweb moet een geheel nieuwe 
marketingstrategie ontwikkelen. Eén of 
meerdere marketingbureaus kunnen Qweb 
hierbij helpen. 

Datacenters De apparatuur (platform) van Qweb bevindt 
zich momenteel in de datacenters18 van 
Databarn te Capelle a/d IJssel en Wedare te 
Rotterdam. Dit zijn belangrijke partijen voor 
Qweb. Zij moeten aan de wensen van Qweb 
kunnen voldoen voor een gezonde en snelle 
groei. Hiernaast moet Qweb nog minimaal 1-2 
datacenters vinden waar het apparatuur 
(eventueel) ook geplaatst kan worden. Hiermee 
worden de risico’s zoveel mogelijk verspreid. 
Datacenters kunnen op dergelijke wijze 
bovendien geprikkeld worden om aan de 
wensen van Qweb te voldoen. 
 
Het is niet eenvoudig om datacenters zover te 
krijgen om voor groene energie te kiezen. 
Hierdoor moet Qweb zelf kosten maken om de 
CO2-uitstoot te compenseren. Op lange termijn 
zal dit voor klanten echter niet voldoende zijn. 

                                                
18 Datacentrum: een rekencentrum waar bedrijfskritische ICT-apparatuur (bijvoorbeeld servers) kunnen worden 

ondergebracht [Wikipedia.org]. 
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Klanten zullen naar verwachting eisen dat de 
apparatuur groene (duurzaam opgewekte) 
energie gebruikt. 

Software leveranciers 
 
VMware, Microsoft, Parallels, DirectAdmin en 
Citrix 

Op dit moment werken de systemen op 
VMware, Microsoft, Parallels en DirectAdmin; 
en de Citrix-software producten. 
 
Qweb moest de software vroeger zelf inkopen 
en hier veel in investeren. Dit was altijd een 
zware last in termen van investering, 
licentiestructuur en onduidelijke regelgeving. Er 
zijn echter positieve ontwikkelingen. 
Leveranciers zijn steeds transparanter en de 
licentiesoorten zijn dermate gewijzigd dat niet 
meer geïnvesteerd hoeft te worden in dure 
licenties. Deze kunnen geleaset / gehuurd 
worden op basis van gebruik en afname. 

Hardware leveranciers 
HP, Dell en Supermicro 

Hardware ontwikkelt zich in een drastisch 
tempo. Zuinige apparatuur wordt benadrukt. 
Enige nadeel van Qweb bij hardware is het feit 
dat hoge investeringen gedaan moeten worden. 
Qweb heeft deze gemiddeld pas na een jaar 
terugverdiend. Bij een te snelle groei brengt dit 
aanzienlijke liquiditeitsproblemen met zich 
mee. Qweb moet hier onophoudelijk rekening 
mee houden en de financiering hierop 
afstemmen. 
 
Verder is ook voorraad problematisch. De 
laatste 2 jaar (vooral na de kredietcrisis) zijn 
zelfs fabrikanten terughoudend geworden in het 
aan-leggen van voorraden. Hierdoor kunnen de 
lever-tijden in slechts een aantal weken 
oplopen. Dit past niet in termen van 
handelingssnelheid.  
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Organogram van The Next Qweb in 2016 
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Marketingstrategie 19  

 

Qweb Full-Service Hosting 

 

Huidige website van Qweb (www.qweb.nl) 

De huidige website van Qweb correspondeert niet met het imago dat Qweb zich wilt aanmeten. De site 

richt zich momenteel primair op klanten die beter bij Snel IS passen dan bij Qweb. De site van Qweb 

moet meer service- in plaats van productgericht zijn. 

 

Doelgroep 

Kortweg zijn dit mediabureaus, reclamebureaus, IT bedrijven en (grotere) bedrijven in het midden- en 

kleinbedrijf. Kortom, bedrijven die bereid zijn te investeren in service die de bedrijfsvoering voor hen 

vereenvoudigt. Daarbij wordt verondersteld dat deze doelgroep relatief onbekend is met hosting en in 

beginsel eenvoudigweg een goede oplossing wilt voor specifieke problemen en/of wensen. 

 

Imago 

Om deze doelgroep aan te spreken is een betrouwbare en professionele uitstraling zeer belangrijk. De 

kracht van Qweb is dat het kleiner is dan grote spelers als Argeweb en ISenterprise. De klant ervaart dat 

hij als een persoon en niet als een nummer(tje) behandeld wordt. Qweb concentreert zich niet op 

multinationals en kan daardoor de aandacht besteden aan bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, zonder 

daarbij te hoeven inboeten aan kwaliteit. 

 

“Persoonlijk contact met de klant, met de beste infrastructuur. Dat is de kracht van Qweb” 

 

Positionering 

Qweb is een premium hosting company. Het concurreert niet op basis van prijs, maar op basis van 

kwaliteit en service. Qweb is overtuigend en bekwaam. Qweb ambieert een sterk merknaam te worden 

die geassocieerd wordt met kwaliteit en exclusiviteit. Klanten hebben een emotionele band met het merk 

en willen graag met Qweb in verband worden gebracht.  

 

 

                                                
19  Onder voorbehoud 
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Actieplan 
Uitgebreide concurrentieanalyse 

 

Deze concurrentieanalyse moet antwoord geven op volgende vragen: 

 

● Op welke onderdelen doen de concurrenten het goed en op welke wat minder? 

● Hoe kan Qweb zich differentiëren/onderscheiden van deze concurrenten? 

● Waar kan Qweb steken oppikken die andere bedrijven laten vallen? 

● Kortom: Hoe kan Qweb zich boven de concurrentie uitwerken voor de gekozen doelgroep? 

 

Uit deze concurrentieanalyse kan vervolgens een SWOT analyse worden opgemaakt die we vervolgens 

kunnen gebruiken om het traject voor Qweb uit te stippelen. 

 

Opstellen servicepakket 

 

Welke services worden er precies verkocht? 

Hoe kunnen deze services in mensentaal uitgelegd worden? 

Kunnen we productcombinaties samenstellen die passen bij verschillende typen bedrijven? (bv. Creative, 

Traditional, Mac-based environment, Windows-based environment) 

Hoe kunnen deze services gepromoot worden, zodat deze een meerwaarde bieden aan Qweb ten opzichte 

van concurrenten. 

 

Opzetten nieuwe huisstijl 

Ontwikkelen van een nieuwe huisstijl met logo en drukwerk. 

 

 

Opzetten nieuwe website 

Ontwikkelen van de nieuwe website op basis van de nieuwe huisstijl. Deze nieuwe website moet rustig 

zijn, clean en transparant, precies vertellen wat een potentiële klant wilt weten in ‘helder Hollands’ en als 

belangrijkste punt een duidelijke call to action bieden waarvan de drempel zo laag mogelijk moet zijn. 
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De ‘call to action’ bij deze website is het aanvragen van een offerte voor de services die het bedrijf in 

kwestie nodig heeft. Dit kan door middel van een goed opgebouwd contactformulier, via de telefoon of 

via een live chat die bemand is tijdens kantooruren. 

 

Marketing 

Tijdens de bouw van de nieuwe website en herstructurering binnen Qweb kunnen verschillende 

marketingacties worden ontwikkeld. Deze kunnen in actie worden gezet op het moment dat de 

veranderingen binnen Qweb zijn doorgevoerd. De timing van de marketingacties is erg belangrijk. De 

marketingcampagnes worden te zijner tijd volledig en nauwkeurig uitgewerkt, maar zal in ieder geval de 

volgende elementen bevatten: 

 

• Online advertentiecampagnes op sites relevant aan de doelgroep (online marketing, ondernemers 

en Nederlandse designsites) 

• Schwag: Hiermee bedoel ik leuke producten voorzien van het logo. Personen die bepaalde schwag 

weten te bemachtigen moeten trots zijn hiermee te kunnen pronken. Hieronder valt ook kleding 

voor onder andere personeel. 

• Sponsoring van belangrijke websites voor de doelgroep 

• Sponsoring en deelname aan conferenties belangrijk voor de doelgroep. Hierbij kan worden 

gedacht aan conferenties voor online toepassingen als Magento, maar ook aan conferenties gericht 

tot traditioneel en online ondernemen. 

• Direct marketing 

• Radio 

• Social media 

 

Qweb de klant 

 

● Behoeften 

○ Duurzame Hosted IT oplossingen (Klanten en klantenrelaties zullen dit steeds meer en 

meer gaan eisen) 

○ All-In Hosted IT oplossingen (Licenties, beheer, backup e.d.) 

○ Schaalbare Hosted IT oplossingen (Kleinschalig kunnen beginnen zonder enige 

investering en onbeperkt kunnen groeien naar behoefte in capaciteit) 
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○ Stabiele Hosted IT omgeving zonder enige down time, zodat de klant altijd door kan gaan 

met werken op zijn systemen. 

 

● Doelgroepen 

○ Lokale IT bedrijven: zowel in NL als daar buiten 

○ Software ontwikkelaars 

○ Webontwikkelaars 

○ Kleinere hostingbedrijven 

○ Marketingbureaus 

○ Design studio’s 

○ Drukkerijen 

○ Eindgebruikers via Partners / Resellers en eigen labels 

 

● Marktomvang van deze doelgroepen (onder voorbehoud) 

 



Qbizner's Strategische Foto voor "The New Qweb" 2011-2016  
 

 

 
v0.7 | 07-12-11 3:51 pm | confidentieel © 2011 | Qbizner - Musti Aslan 37 

 

37 

● Concurrenten van The Next Qweb 

 

CC 
Concurrenten voor Qweb Full-Service 

Hosting 
CC Concurrenten voor Snel IS 

NL Byte (www.byte.nl) NL Hostnet (www.hostnet.nl) 

NL IS (www.is.nl) NL Strato (www.strato.nl) 

NL Uniserver (www.uniserver.nl) NL Transip (www.transip.nl) 

NL Argeweb (www.argeweb.nl) NL Leaseweb (www.leaseweb.nl) 

NL Proserve (www.proserve.nl) NL Hosting.nl (www.hosting.nl) 

NL Hosted.nl (www.hosted.nl) NL Flexservers (www.flexservers.nl) 

NL Oxilion (www.oxilion.nl) NL Openprovider (www.openprovider.nl) 

NL PC Extreme (www.pcextreme.nl) NL Serverboost (www.serverboost.nl) 

NL Denit Hosting Solutions (www.denit.nl) US Ubiquity Server Solutions 

(www.ubiquityservers.com) 

NL Cyso (www.cyso.nl) US iWeb (www.iweb.com) 

US Rackspace (www.rackspace.nl) NL XLS Hosting (www.xlshosting.nl) 

NL Hostway (www.hostway.nl) US Singlehop (www.singlehop.com) 

US Softlayer (www.softlayer.com) US Midphase (www.midphase.com) 

US Gigenet (www.gigenet.com) UK UK2 (www.uk2.net / www.vps.net) 

US Mediatemple (www.mediatemple.com  DE Hetzner (www.hetzner.com) 

NL Intermax (www.intermax.nl) UK Poundhost (www.poundhost.com) 

NL WideXS (www.widexs.nl  DE Serverloft (www.serverloft.com) 

NL Solcon (www.solcon.nl  FR OVH (www.ovh.nl) 

NL NXS (www.nxs.nl) NL Deziweb (www.deziweb.nl) 
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● Welke rol speelt de klant(behoefte) in het bedrijf? 

○ De klant, of de behoeften uit de markt, spelen een grote rol binnen Qweb. Meeste diensten 

en producten die Qweb nu aanbiedt, ontstaan door behoeften van klanten, waarop 

vervolgens maatwerk op is bedacht. Deze is tenslotte als standaard pakket aangeboden aan 

overige klanten. 

 

● Hoe is innovatie georganiseerd? 

○ Er is hier momenteel geen bepaalde structuur voor. Innoveren werd tot op heden gedaan 

uit behoeften van klanten. Hier gaat verandering in komen. Qweb gaat niet meer reageren 

op de markt, maar ageren en vooruit kijken. Dit is een ambitie voor de komende jaren. 

Voor innovatie zal een speciaal budget toegekend worden, waar medewerkers uit kunnen 

putten voor een innovatief, goed en een onderbouwd idee hebben dat ze willen uitvoeren. 

 

● Verkoopproces 

○ Acquisitie verloopt vooralsnog via de directeur. Hier moet verandering in komen. De 

websites van Qweb worden steeds meer geautomatiseerd. Prospects kunnen hierdoor zelf 

de gewenste en aangeboden standaard pakketdiensten bestellen. Geleidelijk, door de 

ontwikkelingen die in gang zijn en worden gezet, behoeft er echter steeds minder tijd 

besteed te worden aan pakketdiensten. Er blijft slechts een offertetraject over voor 

maatwerk en geavanceerde oplossingen en platformen. 
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Financiële prognoses 
INTERNE NOTITIE 
 
Project: Groeiversneller – The Next Qweb 
Betreft: Begroting Qweb Full-Service Hosting 
Door: C. van Driel Datum: 25 mei 2011 
Aan: Musti Aslan Status: Vertrouwelijk 
 

Inleiding 

Onderstaand zijn de high level uitkomsten van de meerjarenbegroting van Qweb Internet Services BV (“Qweb IS”) 

opgenomen. Dit ten behoeve van het programma Groeiversneller waar Musti Aslan aan deelneemt. In deze 

begroting is geen rekening gehouden met het resultaat van de 100% deelneming Snel Internet Services BV. 

Hiervoor is een separate begroting opgesteld. 

Resultatenrekening 

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten is de prognose voor de resultatenrekening als volgt: 

 
 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x € 1.000 estimate   

Netto-omzet 1.006 1.017 1.138 1.267 1.412 1.573
Inkoopwaarde omzet 389 324 349 374 403 436
Bruto-marge 617 692 790 893 ! 1.008 1.137
Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 0 0 0 0
Bruto-omzetresultaat 617 692 790 893 1.008 1.137

Personeelskosten 313 317 331 345 361 378
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 1 1 1 1 1 1
Afschrijvingen op materiële vaste activa 43 45 58 75 92 94
Overige bedrijfskosten 147 150 153 160 167 176
Bedrijfslasten 503 513 542 580 621 648

Bedrijfsresultaat (EBIT) 115 179 248 313 388 489
 

Financiële baten en (lasten) -1 2 4 5 7 8
Buitengewone baten en (lasten) 0 0 0 0 0 0

Resultaat vóór belastingen 114 182 251 318 394 497

Vennootschapsbelasting 20 36 53 69 89 114

Resultaat uit eigen bedrijfsuitoefening na 
belastingen

94 145 199 248 306 383

Aandeel derden 0 0 0 0 0 0
Resultaat deelnemingen -20 0 0 0 0 0

Netto resultaat 74 145 199 248 306 383
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Uitgangspunt is een omzetgroei gebaseerd op de extra marketinginspanningen die worden verricht voor Qweb. Een 

stijging van de omzet kan gerealiseerd worden met een beperkte uitbreiding van de personeels- en overige 

bedrijfskosten.  

 

Het resultaat van de deelneming Snel IS is niet in deze financiële prognose opgenomen. Hiervoor is een aparte 

begroting opgesteld.  

Balans 

De begrote balans is als volgt: 

 

 
 
De groei van de organisatie en de daarmee verband houdende investeringen worden uit haar eigen cashflow 

betaald. Er wordt in deze prognose geen rekening gehouden met eventueel uit te keren dividenden en/of 

financiering van groepsmaatschappijen.  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x  € 1.000 estimate

Materiële vaste activa 145 151 170 221 260 330

Voorraden 0 0 0 0 0 0

Vorderingen
Handelsdebiteuren 59 101 113 126 140 156
Vorderingen op groepsmaatschappijen / participanten 0 0 0 0 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2 0 0 0 0 0
Overige vorderingen en overlopende activa 17 17 19 22 24 27

79 118 132 147 164 183

Liquide middelen 98 128 235 301 385 461

TOTAAL ACTIVA 322 397 536 669 808 971

Eigen vermogen 128 201 270 336 405 486

Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen 0 0 0 0 0 0
Schulden aan groepsmaatschappijen / participanten 3 0 0 0 0 0
Handelscrediteuren 48 40 43 46 50 54
Belastingen en premies sociale verzekeringen 6 6 6 7 8 9
Overige schulden en overlopende passiva 137 151 217 280 345 423

194 197 267 334 404 486

TOTAAL PASSIVA 322 397 536 669 808 971
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INTERNE NOTITIE 
 
Project: Groeiversneller – The Next Qweb 
Betreft: Begroting Snel IS - Snelserver.com 
Door: C. van Driel Datum: 25 mei 2011 
Aan: Musti Aslan Status: Vertrouwelijk 
 

Inleiding 

Onderstaand zijn de high level uitkomsten van de meerjarenbegroting van het onderdeel Snelserver.com van Snel 

Internet Services BV (“Snel IS”) opgenomen. Dit ten behoeve van het programma Groeiversneller waar de 

directeur/grootaandeelhouder Musti Aslan aan deelneemt. 

 

Het is de bedoeling om nog aanvullende productlijnen binnen Snel IS te introduceren. Deze zijn niet opgenomen in 

bijgevoegde begroting. 

Resultatenrekening 

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten is de prognose voor de resultatenrekening als volgt: 

 

 
 

De cijfers 2010 hebben betrekking op de opstartperiode in 2010 voor geheel Snelserver.com. 

  

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x € 1.000 Latest Estimate  

Netto-omzet 74 100% 206 100% 1.657 100% 3.629 100% 5.001 100% 5.973 100%

Inkoopwaarde omzet 74 100% 42 20% 42 3% 42 1% 42 1% 42 1%

Bruto-marge 0 0% 164 80% 1.615 97% 3.587 99% 4.959 99% 5.931 99%

Personeelskosten 12 16% 35 17% 108 6% 178 5% 248 5% 301 5%

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Afschrijvingen op materiële vaste activa 1 1% 54 26% 552 33% 1.079 30% 1.256 25% 1.261 21%

Overige bedrijfskosten 7 9% 67 32% 489 30% 1.144 32% 1.778 36% 2.115 35%

Bedrijfslasten 19 26% 155 75% 1.149 69% 2.401 66% 3.282 66% 3.676 62%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -19 -26% 9 4% 466 28% 1.187 33% 1.677 34% 2.255 38%

 
Financiële baten en (lasten) -1 -1% -7 -4% -39 -2% -37 -1% -19 0% 7 0%

Bijzondere baten en lasten 0 0 0% -51 -3% -138 -4% -199 -4% -271 -5%

Resultaat vóór belastingen -20 -27% 1 0% 376 23% 1.012 28% 1.460 29% 1.991 33%

Vennootschapsbelasting 0 0% 0 0% 94 6% 253 7% 365 7% 497 8%

Netto resultaat -20 -27% 1 0% 282 17% 759 21% 1.095 22% 1.494 25%
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Gehanteerde uitgangspunten 
Een overzicht van de meest relevante gehanteerde uitgangspunten is als volgt: 
 

 

Omzetprognose 

De verdeling van de omzet naar de verschillende jaarlagen is als volgt: 

 

 
 
De bruto marge laat daarbij dan de volgende ontwikkeling zien: 

 

 

 

Personeelskosten 

Gehanteerde uitgangspunten: realisatie 2011 2012 2013 2014

Groei aantal nieuwe servers (bij niet automatisch maximale groei) 0 300 1.800 1.800 1.800
Ontwikkeling gemiddelde omzet server per maand (incl. extra's) 130 125 100 75 50
Ontwikkeling gemiddelde bezettingsgraad servers 100 98% 95% 90% 75%
Ontwikkeling gemiddelde aankoopprijs servers 800 800 800 800 800
Ontwikkeling afschrijvingdeel van servers 60% 40% 10% 0%

Financiering van extra groei
Lening 1 (2011) door aandeelhouders, terug te betalen in 20 maanden 0 200.000 0 0 0
Lening 2 (2011) door aandeelhouders, terug te betalen in 20 maanden 0 0 0 0 0
Lening 3 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 700.000 0 0
Lening 4 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 0 0
Lening 3 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 0 100.000 0
Lening 4 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 0 0 0

Netto-omzet 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Latest Estimate 0

Netto omzet
Snel IS 2011 investeringen 0 0% 146 71% 274 17% 194 5% 108 2% 0 0%

Snel IS 2012 investeringen 0 0% 0 0% 1.323 80% 2.052 57% 1.458 29% 1.080 18%

Snel IS 2013 investeringen 0 0% 0 0% 0 0% 1.323 36% 2.052 41% 1.458 24%

Snel IS 2014 investeringen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1.323 26% 2.052 34%

Server FFS 74 100% 60 29% 60 4% 60 2% 60 1% 60 1%

.. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1.323 22%

Totaal netto-omzet 74 100% 206 100% 1.657 100% 3.629 100% 5.001 100% 5.973 100%

Aantal nieuwe servers 240 1.800 1.800 1.800 1.800
Totale installed base 240 2.040 3.840 5.640 7.200

Bruto-marge 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

Bruto-marge
Snel IS 2011 investeringen 0 146 274 194 108 0
Snel IS 2012 investeringen 0 0 1.323 2.052 1.458 1.080
Snel IS 2013 investeringen 0 0 0 1.323 2.052 1.458
Snel IS 2014 investeringen 0 0 0 0 1.323 2.052
Server FFS 0 18 18 18 18 18
.. 0 0 0 0 0 1.323

Totaal bruto-marge 0 164 1.615 3.587 4.959 5.931

Bruto marge (%)
Snel IS 2011 investeringen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Snel IS 2012 investeringen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Snel IS 2013 investeringen 100,0% 100,0% 100,0%
Snel IS 2014 investeringen 100,0% 100,0%
Server FFS -0,2% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
.. 100,0%

Gemiddelde bruto marge (%) -0,2% 79,6% 97,5% 98,8% 99,2% 99,3%
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De begrote personeelskosten zijn als volgt: 

 

Balans 

De begrote balans is als volgt: 

 
 
  

Personeelskosten 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

Loonkosten eigen personeel inclusief sociale lasten 12 35 108 178 248 301
.. 0

Personeelskosten (absoluut) 12 35 108 178 248 301

Management, Marketing & Sales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Administratie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Product development 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Support en Service 0,2 2,0 3,8 5,6 7,2
Product implementatie (gemiddeld) 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9
Totaal aantal personeelsleden 0,0 1,4 3,9 5,7 7,5 9,1

Gemiddelde loonkosten per werknemer (x € 1.000) 24,9 27,4 31,1 33,0 33,0
Omzet per werknemer (x € 1.000) 148,4 422,3 634,2 664,8 654,8

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x  € 1.000 Concept

Materiële vaste activa 5 149 1.082 1.488 1.717 1.940

Voorraden 0 0 0 0 0 0

Vorderingen
Handelsdebiteuren 2 8 36 40 52 52
Vorderingen op groepsmaatschappijen / participanten 2 0 0 0 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0 0 0 0 0
Overige vorderingen en overlopende activa 4 0 0 0 0 0
Debiteuren 8 8 36 40 52 52

Liquide middelen 4 11 0 296 1.057 2.170

TOTAAL ACTIVA 18 168 1.118 1.824 2.825 4.163

Eigen vermogen -2 -1 281 1.039 2.134 3.628

Langlopende schulden 0 130 570 500 340 180

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen 0 0 52 0 0 0
Schulden aan groepsmaatschappijen / participanten 0 0 0 0 0 0
Handelscrediteuren 17 37 207 272 335 335
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2 1 4 5 7 9
Overige schulden en overlopende passiva 0 1 4 7 9 11
Kortlopende schulden 20 39 267 284 351 355

TOTAAL PASSIVA 18 168 1.118 1.824 2.825 4.163
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Materiële vaste activa / investeringen 
De investeringen in materiële vaste activa zijn als volgt: 

 
 

Langlopende schulden 

De begroting voor de langlopende schulden is als volgt: 

 
 
Om de omzetgroei te realiseren, zal er door aandeelhouders een bedrag beschikbaar worden gesteld van € 200.000. 

Hierdoor zal de server base met circa 250 kunnen worden uitgebreid. Daarna zal externe financiering worden 

aangetrokken, initieel € 700.000 en - volgens begroting - later nog een extra bedrag van € 100.000. Feitelijke 

invulling zal overigens sterk afhankelijk zijn van het tempo waarin de organisatie in staat is om beheerst te groeien 

en voldoende vraag in de markt te realiseren. 

 
2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x  € 1.000

Apparatuur 2011 en eerder
Investeringen in apparatuur 192 0 0 0 0

Investering in Apparatuur 2011 en eerder 192 0 0 0 0

Apparatuur 2012
Investeringen in apparatuur 0 1.440 0 0 0

Investering in Apparatuur 2012 0 1.440 0 0 0

Apparatuur 2013
Investeringen in apparatuur 0 0 1.440 0 0

Investering in Apparatuur 2013 0 0 1.440 0 0

Apparatuur 2014
Investeringen in apparatuur 0 0 0 1.440 1.440
..

Investering in Apparatuur 2014 0 0 0 1.440 1.440

Overige apparatuur
Investeringen in randapparatuur 6 45 45 45 45
..

Investering in Overige apparatuur 6 45 45 45 45

Totaal investeringen 198 1.485 1.485 1.485 1.485

Langlopende schulden 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Langl. Lening Bank 1. 0 0 560 420 280 140
Langl. Lening Bank 3. 0 0 0 80 60 40
Langlopende lening aandeelhouders 0 130 10 0 0 0

Totaal Langlopende schulden 0 130 570 500 340 180
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INTERNE NOTITIE 

 
Project: Groeiversneller – The Next Qweb 
Betreft: Begroting Snel IS - SnelVPS.com 
Door: C. van Driel Datum: 25 mei 2011 
Aan: Musti Aslan Status: Vertrouwelijk 
 

Inleiding 

Onderstaand zijn de high level uitkomsten van de meerjarenbegroting van het onderdeel Snelvps.com van Snel 

Internet Services BV (“Snel IS”) opgenomen. Dit ten behoeve van het programma Groeiversneller waar 

directeur/grootaandeelhouder Musti Aslan aan deelneemt. 

 

Dit in aanvulling op de andere productlijn Snelserver.com. Deze begroting dient te worden bezien als een 

aanvulling op die van Snelserver.com. In deze begroting worden de resultaten en balansposten van Snelvps 

separaat getoond. Juridisch gezien zullen deze onder Snel IS vallen en zal er slechts één balans zijn. In deze cijfers 

zijn de cijfers 2010 van Snel IS dan ook niet opgenomen (die zitten reeds bij Snelserver.com). 

Resultatenrekening 

Op basis van de gehanteerde uitgangspunten is de prognose voor de resultatenrekening als volgt: 

 

Gehanteerde uitgangspunten 

  
2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x € 1.000  

Netto-omzet 31 100% 330 100% 781 100% 1.321 100% 1.712 100%

Inkoopwaarde omzet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Bruto-marge 31 100% 330 100% 781 100% 1.321 100% 1.712 100%

Personeelskosten 18 57% 65 20% 109 14% 155 12% 210 12%

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Afschrijvingen op materiële vaste activa 7 22% 56 17% 123 16% 197 15% 197 11%

Overige bedrijfskosten 24 78% 139 42% 281 36% 448 34% 571 33%

Bedrijfslasten 49 157% 260 79% 513 66% 800 61% 978 57%

Bedrijfsresultaat (EBIT) -18 -57% 70 21% 268 34% 522 39% 734 43%

Financiële baten en (lasten) -3 -8% -8 -2% -6 -1% -1 0% 5 0%

Bijzondere baten en lasten 2 8% -7 -2% -31 -4% -62 -5% -89 -5%

Resultaat vóór belastingen -18 -57% 55 17% 231 30% 458 35% 650 38%

Vennootschapsbelasting -4 -14% 14 4% 58 7% 114 9% 155 9%

Netto resultaat -13 -43% 41 12% 173 22% 343 26% 496 29%
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Een overzicht van de meest relevante gehanteerde uitgangspunten is als volgt: 

 

Omzetprognose 

De verdeling van de omzet naar de verschillende jaarlagen is als volgt: 

 
 
Start van het onderdeel Snelvps.com is voorzien per 1 augustus 2011. 

De bruto marge op de VPS’en is 100%. 

 

 

 

 

 

 

Gehanteerde uitgangspunten: realisatie 2011 2012 2013 2014

Groei aantal nieuwe servers (bij niet automatisch maximale groei) 0 120 120 180 180
Ontwikkeling gemiddelde omzet server per maand (incl. extra's) 300 294 294 294 294
Ontwikkeling gemiddelde bezettingsgraad servers 90% 85% 85% 85% 85%
Ontwikkeling gemiddelde aankoopprijs servers 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Ontwikkeling afschrijvingdeel van servers 40% 30% 30% 0%

Financiering van extra groei
Lening 1 (2011) door aandeelhouders, terug te betalen in 20 maanden 0 75.000 0 0 0
Lening 2 (2011) door aandeelhouders, terug te betalen in 20 maanden 0 0 0 0 0
Lening 3 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 125.000 0 0
Lening 4 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 0 0
Lening 3 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 0 0 0
Lening 4 (2012) door bank terug te betalen in 60 maanden 0 0 0 0 0

Netto-omzet 2011 2012 2013 2014 2015
0

Netto omzet
Snel IS 2011 investeringen 31 100% 150 45% 150 19% 150 11% 0 0%

Snel IS 2012 investeringen 0 0% 180 55% 360 46% 360 27% 360 21%

Snel IS 2013 investeringen 0 0% 0 0% 270 35% 541 41% 541 32%

Snel IS 2014 investeringen 0 0% 0 0% 0 0% 270 20% 541 32%

Server FFS 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

.. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 270 16%

Totaal netto-omzet 31 100% 330 100% 781 100% 1.321 100% 1.712 100%

Aantal nieuwe servers 50 120 180 180 180
Totale installed base 50 170 350 530 660
Aantal vps-en 1.000 3.400 7.000 10.600 13.200
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Personeelskosten 

De begrote personeelskosten zijn als volgt: 

 

Balans 

De begrote balans is als volgt: 

 

 

 

Personeelskosten 2011 2012 2013 2014 2015
0

Loonkosten eigen personeel inclusief sociale lasten 18 65 109 155 210
..

Personeelskosten (absoluut) 18 65 109 155 210

Management, Marketing & Sales 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Administratie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Product development 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Support en Service 0,3 1,1 2,3 3,5 5,1
Product implementatie (gemiddeld) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Totaal aantal personeelsleden 1,2 2,0 3,3 4,5 6,1

Gemiddelde loonkosten per werknemer (x € 1.000) 14,5 32,0 32,6 34,3 34,3
Omzet per werknemer (x € 1.000) 25,4 162,5 234,3 291,5 279,1

 
2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x  € 1.000

Materiële vaste activa 62 171 296 347 398

Vorderingen
Handelsdebiteuren 3 6 9 13 13
Belastingen en premies sociale verzekeringen 5 0 0 0 0
Overige vorderingen en overlopende activa 0 0 0 0 0
Debiteuren 8 6 9 13 13

Liquide middelen 0 0 35 317 668

TOTAAL ACTIVA 70 177 340 677 1.078

Eigen vermogen -13 28 201 544 1.040

Langlopende schulden 49 104 75 50 25

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden aan kredietinstellingen 11 8 0 0 0
Handelscrediteuren 21 33 56 73 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1 2 3 5 6
Overige schulden en overlopende passiva 1 3 4 6 8
Kortlopende schulden 35 46 64 83 14

TOTAAL PASSIVA 70 177 340 677 1.078
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Materiële vaste activa / investeringen 

De investeringen in materiële vaste activa zijn als volgt: 

 
 

Langlopende schulden 

De begroting voor de langlopende schulden is als volgt: 

 
 
Om de omzetgroei te realiseren, zal er door aandeelhouders een bedrag beschikbaar worden gesteld van € 75.000. 

Hierdoor zal de server base met circa 120 kunnen worden uitgebreid. Daarna zal externe financiering worden 

aangetrokken, begroot op € 125.000. Feitelijke invulling zal overigens sterk afhankelijk zijn van het tempo waarin 

de organisatie in staat is om beheerst te groeien en voldoende vraag in de markt te realiseren. 

Overname & opvolging 

 
2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x  € 1.000

Apparatuur 2011 en eerder
Investeringen in apparatuur 68 0 0 0 0

Investering in Apparatuur 2011 en eerder 68 0 0 0 0

Apparatuur 2012
Investeringen in apparatuur 0 162 0 0 0

Investering in Apparatuur 2012 0 162 0 0 0

Apparatuur 2013
Investeringen in apparatuur 0 0 243 0 0

Investering in Apparatuur 2013 0 0 243 0 0

Apparatuur 2014
Investeringen in apparatuur 2014 / 2015 0 0 0 243 243
..

Investering in Apparatuur 2014 0 0 0 243 243

Overige apparatuur
Investeringen in randapparatuur 1 3 5 5 5
..

Investering in Overige apparatuur 1 3 5 5 5

Totaal investeringen 69 165 248 248 248

Langlopende schulden 2011 2012 2013 2014 2015

Langl. Lening Bank 1. 0 100 75 50 25
Langl. Lening Bank 3. 0 0 0 0 0
Langlopende lening aandeelhouders 49 4 0 0 0

Totaal Langlopende schulden 49 104 75 50 25
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Vooralsnog wordt aan een overname of opvolging niet aan gedacht. Aslan: “Ik ben nog steeds zo enthousiast als 

dag één en heb de intentie om deze bedrijven minimaal de komende 7-8 jaar te leiden. Pas na 2016 zal ik mijn 

positie heroverwegen, ook in verband met mijn politieke ambitie in 2019.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


