
Dankzij NDIX hebben ondernemers alle vrijheid om zelf hun 

ICT-aanbieders te kiezen.

Van Mast vertelt hoe de ondernemers zelf een 

eigen glasvezelnetwerk hebben aangelegd. Ze 

wilden niet afhankelijk zijn van providers die 

vaak ondoorzichtige verdienmodellen hebben, 

waardoor je onder de streep te veel betaalt. 

Daarom hebben de ondernemers op Josink Es 

zelf een aannemer ingehuurd om het netwerk 

aan te leggen. Maar daarmee hadden we nog 

geen toegang tot ICT-diensten zoals internet: 

“We zochten daarom een betrouwbare partij 

die keuzevrijheid voor diensten biedt. Zo 

Op bedrijventerrein Josink Es te Enschede zijn de ondernemers aangesloten op 

de digitale marktplaats van NDIX en volgens parkmanager Mark van Mast tot 

volle tevredenheid. “Al tijdens de ontwikkeling van het park zou rekening worden 

gehouden met verbinding via glasvezel. Wil je camerabewaking via internet, dan 

heb je snel internet nodig. Mede dankzij NDIX ligt er nu een glasvezelkabel van 

minimaal 100 Mbit per bedrijf, voor Josink Es een echt ‘unique selling point’. 

Aangesloten bedrijven hebben nu maximale vrijheid in hun keuze voor ICT-

diensten.”

kwam NDIX al snel in beeld. Natuurlijk is het 

gemakkelijk zakendoen met een bedrijf dat in 

dezelfde regio is gevestigd, maar de ervaringen 

die andere bedrijventerreinen met hen hadden 

gaven wat ons betreft de doorslag. NDIX 

heeft publieke aandeelhouders en houdt zich 

ook bezig met innovatie en het uitwisselen van 

kennis en ervaringen rondom breedband. NDIX 

is regionaal betrokken en bereid om extra 

inspanningen te leveren om projecten tot een 

goed einde te brengen.”

Maximale vrijheid
voor onze 
ondernemers



Reputatie
Van Mast vertelt hoe de ondernemers 

zelf een eigen glasvezelnetwerk hebben 

aangelegd. Ze wilden niet afhankelijk zijn 

van providers die vaak ondoorzichtige 

verdienmodellen hebben, waardoor je 

onder de streep te veel betaalt. Daarom 

hebben de ondernemers op Josink Es 

zelf een aannemer ingehuurd om het 

netwerk aan te leggen. Maar daarmee 

hadden we nog geen toegang tot ICT-

diensten zoals internet: “We zochten 

daarom een betrouwbare partij die 

keuzevrijheid voor diensten biedt. Zo 

kwam NDIX al snel in beeld. Natuurlijk 

is het gemakkelijk zakendoen met een 

bedrijf dat in dezelfde regio is gevestigd, 

maar de ervaringen die andere 

bedrijventerreinen met hen hadden 

gaven wat ons betreft de doorslag. 

NDIX heeft publieke aandeelhouders 

en houdt zich ook bezig met innovatie 

en het uitwisselen van kennis en 

ervaringen rondom breedband. NDIX is 

regionaal betrokken en bereid om extra 

inspanningen te leveren om projecten 

tot een goed einde te brengen.”

Tip
“Een eigen glasvezelnetwerk biedt 

veel voordelen”, zo betoogt Van 

Mast. Hij heeft wel een paar tips voor 

collega-parkmanagers. “Kijk of je de 

initiële investering uit de gezamenlijke 

middelen kunt betalen. Zo hebben we 

dat op Josink Es gedaan. Je moet dan 

wel zorgen dat iedereen op één lijn zit. 

Lukt dat niet, ga dan eens te rade bij 

een lokaal betrokken bank.” Het is de 

investering absoluut waard, zo vindt 

Van Mast. “Met NDIX haal je een solide 

partij in huis die al sinds 2001 ervaring 

heeft met digitale communicatie. We 

hebben 24 bedrijven op Josink Es die 

dat kunnen beamen.”

NDIX
Wie is NDIX en wat houdt de digitale 

marktplaats precies in? Directeur 

Jeroen van de Lagemaat van NDIX 

vertelt: “Bedrijven hebben steeds meer 

ICT-diensten nodig om goed te kunnen 

functioneren en daarvoor is steeds 

meer bandbreedte nodig. Daarbij is 

fl exibiliteit een belangrijke factor. 

NDIX biedt een digitale marktplaats, 

waarbij afnemers en aanbieders van 

ICT-diensten met elkaar verbonden 

worden door middel van glasvezel. 

Bij NDIX kunnen aangesloten klanten 

zelf hun aanbieder(s) kiezen. Allemaal 

over één en dezelfde glasvezelkabel. 

Daarmee zijn ook alle vestigingen van 

één of meer bedrijven met elkaar te 

verbinden, zodat er een snel en veilig 

intern bedrijfsnetwerk ontstaat.” Een 

belangrijke toevoeging is dat NDIX ook 

de infrastructuur levert: we verbinden 

bedrijven en aanbieders van ICT-

diensten met elkaar via ons netwerk 

dat bestaat uit verschillende glasvezels 

en knooppunten van Amsterdam 

tot Münster en van Groningen tot 

Frankfurt.

Flexibiliteit
Dé troef van de digitale marktplaats is 

volgens Van de Lagemaat de fl exibiliteit 

voor ondernemers. “Ons netwerk is 

neutraal. Zit je bij een willekeurige 

provider, dan ben je gebonden aan 

diens voorwaarden en diensten. 

Bij ons kiezen ondernemers zelf met 

wie ze in zee gaan. Ben je niet tevreden 

over bijvoorbeeld een datacenter, 

dan zeg je die op en contracteer je 

een ander partij. De kabel waarover 

die dienst aan huis wordt afgeleverd 

blijft steeds dezelfde. Welke 

dienstaanbieder een bedrijf kiest, 

daar gaan wij als NDIX niet tussen 

zitten; een ondernemer kan zelf advies 

inwinnen over welke aanbieders het 

beste aansluiten op de wensen. Op de 

digitale marktplaats zijn momenteel 

meer dan 140 ICT-aanbieders actief.” 

Die eerder genoemde fl exibiliteit komt 

ook tot uiting doordat je als bedrijf met 

meerdere aanbieders afspraken kunt 

maken. Zo heb je altijd een backup-

voorziening. 

Over Josink Es

Josink Es, gelegen aan de Westerval/A35 te Enschede, is in veel opzichten een bijzonder 

bedrijventerrein. Het is ontwikkeld op een plek waar ooit boerderijen stonden en die landelijke 

uitstraling is bewaard gebleven. Josink Es doet haast parkachtig aan, met veel eiken, 

houtwallen en natuurlijk kleurgebruik. Door die groene omgeving wandelen buurtbewoners 

er graag. Menigeen beschouwt het terrein als verlengstuk van de achtertuin. Het unieke 

karakter leverde Josink Es in 2009 de titel ‘Beste Bedrijventerrein’ op.
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