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Naam  Ralf Deuze
Functie  Technisch Manager
Klant ICTeam

Ralf is een van de toppers van ICTeam,  
dé Apple-specialist. Bijna een decennium lang 
werkt hij bij het bedrijf – eerst als service engineer, 
de laatste twee jaar als technisch manager.  
We spraken hem over zijn baan, de samenwerking 
met New en de werkplek van de toekomst.
Lees verder …

https://wearenew.nl/contact/


Hoe ziet een samenwerking eruit?
‘We denken als ICTeam echt vanuit de klant: we kijken niet zozeer 
naar wat er nodig is om te beheren, maar wat er nodig is om de 
klant fijn en goed te kunnen laten werken. We zijn nu bezig met 
een structuur waarbij je een abonnement afsluit op een werkplek. 
Of het nu gaat om een grafische werkplek of een werkplek voor 
een accountmanager: afhankelijk van de behoefte maak je een 
 abonnement en daar hang je bepaalde diensten aan. Zo weet je  
als  werkgever precies wat je investeert per werknemer.’

HI RALF, 
WELKE  
SERVICE 
BIEDT  
ICTEAM?
‘Wij doen het systeembeheer 
voor bedrijven, dus de  gehele 
ICT-infrastructuur.  Netwerken, 
telefonie, security, de  Microsoft 
Office 365- omgeving,  
       opslag … Eigenlijk alles wat 
met  computers te maken 
heeft. We werken wel alleen 
met  Apple-computers, zodat 
we ons volledig kunnen fo-
cussen op één systeem en 
de  technische ontwikkelingen 
daarvan.’
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‘WIJ BIEDEN 
AL JAREN DE 
VOLLEDIGE  
ONTZORGING  
OP ICT-GEBIED’



Heb je een voorbeeld van zo’n 
service op maat?
‘Omdat jullie voor beursgenoteerde  bedrijven 
 werken, is security bij jullie bijvoorbeeld  belangrijk. 
Daar hebben we slimme tools voor ingezet.  
Zo kan de serverruimte op slot, worden alle logs 
 opgeslagen en is er een speciale share waar 
 alleen mensen op kunnen werken die  exclusief 
toegang hebben. We kunnen security ook 
 makkelijk op afstand beheren op het moment dat 
er iets moet veranderen. Wordt er bijvoorbeeld 
aan een geheim jaarverslag gewerkt, kunnen wij 
zorgen dat de mensen die daaraan werken hun 
wachtwoord moeten resetten en dat hun computer 
automatisch op slot gaat als ze weglopen van hun 
werkplek. Daarnaast kunnen we computers  
makkelijk locken, wissen of de locatie checken  
als er eentje gestolen is. Zulke dingen.’

Ja, superfijn is dat. Ook onze 
opslag is tiptop geregeld 
door ICTeam.
‘Klopt. Omdat jullie een professionele foto- en 
 videostudio hebben, moet er na een  dagje 
 shooten enorm veel data opgeslagen  worden. 
Daarom hebben we bij jullie twee servers 
 geplaatst: een ‘gewone’ en een  archiefserver. 
Deze kun je uitbreiden met harde schijven, 
 waardoor er zo’n 200 terabyte aan dataopslag  
mogelijk is. Elke dag wordt de server geback-upt 
naar twee locaties, de archiefserver elke week 
naar één locatie. Ook worden er snapshots 
 gemaakt, zodat wij elk uur terug kunnen draaien. 
Als er per ongeluk iets wordt weggegooid, kunnen 
wij het direct restoren. Zo is het allemaal perfect 
geregeld.’

‘MET EEN  ABONNEMENT 
PER  WERKPLEK WEET 
JE PRECIES WAT JE 
 INVESTEERT PER 
 WERKNEMER’
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Wist 
je 
dat …
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… alle sneltoetsen in 
 Windows hetzelfde zijn bij 
Apple? Alleen dan met de 
 command-toets in plaats  
van ctrl.

   
… als je een klinker 
 ingedrukt houdt, je heel 
makkelijk een streepje, 
 puntjes of wat  anders kunt 
toevoegen?

   
… het programma 
 Cheatsheet alle relevante 
 sneltoetsen weergeeft in een 
 programma? Superhandig! 
Klik hier om Cheatsheet te 
 downloaden: 
www.mediaatelier.com/
CheatSheet/

ctrl ⌘ += ⌘ ?É  ëe

SINDS TWEE 
JAAR IS NEW 
100% OVER 
OP APPLE

http://www.mediaatelier.com/CheatSheet/
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En om dit allemaal te regelen ben jij, 
of collega Maikel, eens per twee weken 
bij New.
‘Ja, klopt. We denken niet alleen mee over de security en opslag, 
maar bieden ondersteuning aan alles waar een stekker aan zit. 
Zo regelen we de computers, het netwerk en de wifi en adviseren 
we over van alles en nog wat. Zo hebben we laatst meegedacht 
over een camera waarmee jullie makkelijk via Teams kunnen 
vergaderen in de grote vergaderruimte. Dat doe ik graag, bij 
klanten over de vloer komen en meedenken over oplossingen. 
Zeker als het er fijn is om te komen, zoals bij jullie.’

‘DANKZIJ  
NEW ZIJN  
WIJ OOK  
BETER  
GEWORDEN’



Hoe ziet de ideale 
 werkplek er volgens  
jou uit?
‘Een MacBook, flink scherm ernaast, een 
eigen toetsenbord en eigen muis en  zitten 
waar je wil. Dat zien we ook steeds meer 
gebeuren. Vroeger werkte je vijf jaar met 
een grote iMac. Naast dat je dan niet 
 flexibel bent, wil je tegenwoordig qua 
 techniek ook sneller bijblijven. Hoe dik je 
een machine ook uitrust qua geheugen en 
harde schijf, over vijf jaar kom je altijd tekort. 
Daarom adviseren we om een laptop te 
leasen voor een jaar of drie. Zo weet je ook 
precies wat je investeert in een werkplek.’

Hoe denk jij dat de  
werkplekken er over 10 
jaar uitzien?
‘Eigenlijk wat ik hierboven noem, dus 
 mobiel werken en apparatuur sneller 
 inruilen. Ja, dat wordt de werkplek van 
de toekomst. Ook zie je dat de netwerken 
steeds sneller worden.’

NEW 
way of
working

volgens Ralf

Wij zijn New. Wij zijn Brand Activators.

Nou, die kunnen we in onze 
zak steken!
‘Haha, ja. Niet om te slijmen, maar ik vind het 
altijd leuk om bij jullie te werken. New is een 
professionele club waar het ook nog eens heel 
gezellig is. We zien jullie inmiddels ook meer 
als partners: we trekken samen op naar een 
hoger plan. New is niet alleen beter geworden 
van ons, maar dankzij jullie zijn wij ook beter 
geworden.’

Leg dat eens uit.
‘New is bijvoorbeeld het eerste bedrijf dat 
met ons is ingestapt met het beheersysteem 
Jamf Pro. Dat is voor ons een hele mooie 
 manier om systemen te beheren, waarbij je op 
 afstand  alles kunt regelen voor elke gebruiker 
 binnen het bedrijf. Zo bieden wij de volledige 
 ontzorging en kan iedereen veilig en snel  
werken. We hadden alleen nog een klant nodig 
die daarin mee wilde. New ging die uitdaging 
graag met ons aan. Dat was toen echt nieuw in 
Apple-beheerland.’

Tja, New zijn én New blijven. 
Tot slot: wat is het aller-
mooiste aan jouw beroep?
‘Het helpen van mensen. Vooral als ik mijn 
 creativiteit erin kwijt kan. Dat mensen met een 
probleem zitten en je weet dat op te  lossen, 
puur met ervaring en wat creativiteit, dat vind 
ik mooi. Eigenlijk doen wij bij ICTeam dus 
 hetzelfde als New: nieuw zijn en blijven. Alleen 
dan in de wereld van Apple-systemen.’
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