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Kannegieter is van oorsprong een familiebedrijf en groot geworden in de 
distributie van coax-kabel. Sinds jaar en dag ligt de focus op data-bekabeling, 
netwerkapparatuur en slimme distributieoplossingen. “We zijn een door ken-
nis gedreven organisatie,” zegt Linda Jager, sales manager. We verbinden 
werelden. Niet alleen vanuit de techniek, maar ook de wereld van de instal-
lateurs, wifi-specialisten en ict-resellers met die van eindgebruikers, adviseurs 

DATA-INSTALLATIES: 

MEER DAN 
ALLEEN DE KABEL
De markt van data-installaties en netwerkapparatuur is 
continue in beweging. De kenniscomponent wordt steeds 
belangrijker, stelt Frank Marree, directeur van Kannegieter. 
“Veranderingen zetten in hoog tempo door. Ik durf gerust 
te stellen dat de markt er over drie jaar compleet anders 
uit ziet. Het is aan ons om daarop te anticiperen. We kijken 
verder dan alleen naar de kabel.”
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Bent u op zoek naar een specialistische 
partner op het gebied van databekabeling en 
netwerkapparatuur? En zoekt u een logistieke 
partij die u naast kwalitatief hoogwaardige 
producten ook nog eens kan voorzien van 
uitgebreid advies, maatwerkoplossingen 
en trainingen op het gebied van glasvezeltechniek, twisted-pair bekabeling, wireless oplossingen of specifi eke 
producttrainingen? Dan verbindt Kannegieter haar wereld graag met die van u! 

Kannegieter ondersteunt en adviseert haar opdrachtgevers optimaal door middel van een breed diensten- en 
productportfolio. En dit doen wij al 55 jaar lang! Doordat u bij ons kunt rekenen op specialistische kennis en 
ervaring, vinden wij voor u altijd de beste oplossing voor uw netwerkinfrastructuur. 

Kannegieter verbindt werelden...
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en fabrikanten.” Raymond Oudijk, accountmanager landelijke accounts, vult 
haar aan: “Ons productportfolio sluit aan bij onze strategie en is zeer zorgvul-
dig samengesteld met voornamelijk A-merken.” 

INSPELEN OP TRENDS
We constateren een vlakke marktontwikkeling op datagebied, zegt Linda Ja-
ger. “De echte groei wordt gerealiseerd buiten Nederland. Toch zijn wij zeker 
niet ontevreden op dit moment en dat komt doordat wij in de breedte een 
totale ondersteuning bieden. We zijn bijna gewend dat de markt onderhevig 
is aan ontwikkelingen. Ontwikkelingen op het gebied van datacenters en de 
cloud bijvoorbeeld, zetten in hoog tempo door. We zijn gewend in de pas mee 
te lopen. Onze branche is allesbehalve traditioneel meer. We zijn daarom vrij-
wel permanent bezig onze oriëntatie te bepalen. Inspelen op trends. Anders 
mis je de boot. Dat legt behoorlijk wat beslag op de capaciteit, maar het 
vormt de ingang naar continuïteit.”
Kannegieter is van origine een logistieke partij, maar wordt in de markt vooral 
gezien als een door kennis gedreven organisatie. Behalve serieuze marktont-
wikkelingen constateert Raymond Oudijk ook een duidelijke verschuiving bij 
de installateurs. “De vroegere concurrenten gaan nu een strategische samen-
werking aan om projecten tot een goed einde te brengen. Expertise wordt 
steeds vaker ‘ingekocht’, omdat kennis door allerhande bezuinigingsronden 
bij installateurs wegvloeit. Wij proberen een toegevoegde waarde te zijn voor 
deze organisaties.”

KENNIS GEDREVEN
Voortbordurend op die toegevoegde waarde volgen medewerkers van Kan-
negieter periodiek trainingen om het kennisniveau up to date te houden. Ook 
externe partijen, eindgebruikers, installateurs en adviseurs, maken veelvuldig 
gebruik van  Kannegieter College, waar maatwerktrainingen en praktische 
trainingen worden gegeven en de basiskennis van onder andere ethernet 
switching, wireless en koper- en glasvezelbekabeling kan worden bijgespij-
kerd. 
De Business Development Managers van Kannegieter komen ook regelma-
tig bij onder meer adviesbureaus, engineeringsbureaus en grote eindklanten 
over de vloer om te helpen met visievraagstukken over datanetworking, het 

schrijven van pve’s of om kennis over te dragen op het gebied van standaar-
den en normen. “Dit alles om projecten op de markt te brengen of oplos-
singen aan te dragen, die toepasbaar zijn in de behoefte van de eindklant,” 
zegt Georges Kazantzidis, business consultant bij Kannegieter. “Er zijn ontzet-
tend veel ontwikkelingen gaande als het gaat om databekabeling, maar ook 
op het gebied van wireless met de komst van de nieuwe AC-standaard. Een 
netwerk wordt steeds meer universeel gebruikt voor allerlei toepassingen en 
wordt een steeds belangrijker onderdeel van de gebouwinfrastructuur; veel 
disciplines hebben een relatie met elkaar. Het is zaak dat in goede banen 
te leiden om tot een optimaal eindresultaat te komen,” besluit Georges Ka-
zantzidis.    ❚

Eén van de vele mogelijkheden van de logistieke diensten van Kannegieter.

Er wordt continue gewerkt aan verbetering en optimalisatie van totaaloplossingen
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Data-installaties: meer dan alleen de kabel


