
Je hebt Voipro mede opgericht en 
het bedrijf altijd met veel energie 
vertegenwoordigd. Dan is het vast 
geen makkelijke beslissing geweest 
om te stoppen?
Kurver: “Voipro voelt voor mij echt als 
een kindje. Toch was het een logische 
beslissing, het moest een keer gebeuren. 
Het was alleen een kwestie van het 
goede moment vinden om mijn kindje 
uit huis te laten gaan.”

Bij een groepje insiders was het al langer bekend, maar voor anderen kwam 

het als een verrassing. Vorige maand maakte Rob Kurver, jarenlang hét 

gezicht van hosted voice-aanbieder Voipro, bekend het bedrijf te verlaten. 

Een interview over zijn nieuwe ambities en zijn kijk op veranderingen in ICT 

en telecom.

TeksT: johan van Leeuwen

In een column in CBM schreef je twee 
jaar geleden over ‘roeiers’ en ‘rafters’. 
Ga je weg bij Voipro omdat je een 
‘rafter’ bent en het bedrijf nu vooral 
‘roeiers’ nodig heeft? 
“Dat klopt wel ongeveer, ja. Rafters 
zijn mensen die op hun best zijn in 
een woeste rivier, die razendsnel 
kunnen anticiperen op alles wat op 
hun pad komt. Roeiers werken heel 
georganiseerd en gedetailleerd, luisteren 

naar de stuurman, en kunnen daardoor 
heel veel tempo maken op vlak water. Bij 
een start-up heb je normaal gesproken 
rafters nodig, bij een gevestigd bedrijf 
roeiers. Ik ben zelf inderdaad meer een 
rafter. Ik was ook van plan om hoogstens 
vier of vijf jaar bij Voipro te blijven. Dat 
zijn er acht geworden. Steve Ballmer van 
Microsoft zei al: ‘Een goed moment om 
te stoppen vind je nooit, want er is altijd 
wel iets.’ Daar herken ik me wel in. Maar 
nu ook het mobiele portfolio van Voipro 
staat, is de pioniersfase voorbij. Nu is het 
een kwestie van fine-tunen. Daarvoor 
ben ik zelf te wild en te avontuurlijk. 
Ik ben enorm trots op waar het bedrijf 
nu staat, de prijzen die we afgelopen 
jaren hebben gewonnen en het team, 
de partners en klanten. Als er een goed 
moment bestaat om te stoppen, dan was 
dit het.”

‘rafter’ rob Kurver geniet 
van nieuwe uitdagingen
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Blijf je op de één of andere manier 
nog wel bij Voipro betrokken?
“Ik blijf als aandeelhouder betrokken, 
maar operationeel doe ik niets meer. 
Voor mij is het tijd voor andere 
uitdagingen. Ik hou niet van over het 
graf heen regeren dus heb het echt 
helemaal losgelaten.”

En dus ga je nu weer raften?
“Haha, ja. Ik was via onder andere 
Startupbootcamp en SaaS4Channel al 
bezig om nieuwe bedrijven op weg te 
helpen. Dat heeft mij altijd aangetrokken. 
Daar zijn nu een paar projecten 
bijgekomen. Ik heb me aangesloten 
bij Paal15, een marketingbureau 
gespecialiseerd in ‘cloud’. Een stel jonge 
creatievelingen waar ik als ‘opa’ een 
waardevolle toevoeging ben wegens 
mijn praktijkervaring, bijvoorbeeld op 
gebied van channel-development. Ook 
help ik AnoxTech, een Nederlandse 
ontwikkelaar van onder andere een 
prachtige Lync-achtige UC-oplossing 
die helemaal in de browser werkt 
op basis van Flash en WebRTC, met 
marketing en business-development. En 

ik ben net gevraagd om bij Kwebbl, een 
provider van smart cloud communicatie 
platformen voor hosted voice providers 
en telco’s, de marketing en PR te gaan 
doen. Met die laatste maak ik van al mijn 
oude concurrenten ineens potentiële 
klanten, maar uiteraard doen we dit 
wereldwijd. Dat ‘internationale’ geldt 
nu eigenlijk voor alles wat ik nu doe. Ik 
ben Nederland misschien een beetje 
ontgroeid.”

Kortom: je zit niet stil
“Ik ben misschien nog wel drukker dan 
in mijn Voipro-tijd. Maar ik geniet er 
enorm van om weer echt met nieuwe 
dingen bezig te zijn.”

Je hebt altijd een heel duidelijke 
mening gehad over waar telecom 
en ICT naar toe gaan. Je lijkt aardig 
gelijk te gaan krijgen.
“Je ziet dat veel bedrijven in de 
cloudtelefonie het intussen heel 
goed doen. Als je de lijst van de 
Deloitte Fast50, de snelst groeiende 
technologiebedrijven van Nederland, 
bekijkt, dan staan daar veel bedrijven 
in die zich met nieuwe telecom bezig 
houden. Dat vind ik heel mooi om te 
zien. De tijd van pionieren is voorbij, 
we hebben de telecom industrie 
echt veranderd, nu is het tijd voor de 
volgende fase.”

Wat voor trends gaan we de 
komende jaren zien?
“Unified Communications in het MKB 
gaat echt gebeuren. Natuurlijk, we 
praten al lang over UC, maar wat we er 
nu onder verstaan is heel wat anders 
dan nog maar vijf jaar geleden. Het gaat 
nu over communicatie als middel en 
niet als doel op zich., over overal kunnen 
communiceren met allerlei devices via 
tekst, spraak, video, net wat past bij het 
moment en de mensen. En natuurlijk 
willen we koppelen met social media. De 
wereld is echt heel anders nu dan vijf of 
tien jaar geleden, en daar passen nieuwe 
technologieën en oplossingen bij, die 
duurzaam zijn en efficiëntie verhogen. 
En ook nu zie je weer dat de oplossingen 
voor het MKB het meest uitdagend 
zijn, wegens de variatie in bedrijven 
en activiteiten. Dat zag je bij VoIP en 
Hosted Voice vroeger ook al. Zonder de 
cloud zou UC in het MKB trouwens ten 
dode zijn opgeschreven, MKB-bedrijven 
gaan geen grote investering doen 
in een technologie waarvan ze geen 

snelle directe opbrengst zien. Maar 
door het als cloud dienst af te nemen, 
gebruikmakend van eigen apparaten, 
kun je simpel en voordelig beginnen 
en rustig zien hoe het voor jouw 
organisatie het beste werkt. We zien 
bijvoorbeeld dit jaar al dat elke hosted 
voice provider ook mobiel en UC moet 
kunnen bieden aan zijn partners en 
klanten om er bij te horen.”

En resellers en dealers, wat gaat 
hun plek worden?
“Dat blijft een heel lastige. De reseller 
als doorgeefluik die vervolgens 
een factuur stuurt, daar zit volgens 
mij geen toekomst meer in. Het 
verkoopkanaal gaat zich steeds 
meer naar het Internet verplaatsen. 
De Amazon.com’s van deze wereld 
worden misschien wel de nieuwe 
resellers, of andere online platformen, 
net als met onder andere reizen, 
boeken en schoenen. Er blijft wel 
behoefte aan een consultant die 
eindgebruikers op weg helpt. De 
naam reseller of dealer is daarvoor 
natuurlijk eigenlijk niet geschikt, het 
gaat niet om de doorverkoop maar om 
het helpen. Laatst hoorde ik Sam van 
Buuren van Nederland Werkt Online 
de term ‘cloud-coach’ gebruiken. Dat 
vond ik wel mooie. Iemand die de 
organisatie en haar medewerkers, bij 
de hand neemt en helpt om al die 
nieuwe clouddingen een goede plek 
te geven. En dat vraagt natuurlijk om 
andere businessmodellen, maar ook 
om andere kennis en andere mensen.”

Tot slot: hoe moet Voipro nu verder? 
Naar buiten toe ben jij vaak het 
enige gezicht geweest. Veel mensen 
kennen er geen ander persoon.
“De vraag is of dat erg is. Er staat 
een stabiele organisatie. Er is een 
salesteam, met Portland Europe is 
er een goede distributeur en er zijn 
goede partners. Het portfolio is nu 
echt compleet met Hosted Voice, fixed 
mobile en Unified Communications. 
Cloud communicatie is als concept 
geaccepteerd en Voipro hoort bij de 
belangrijke spelers met een duidelijke 
signatuur. Alle ingrediënten zijn er 
om, in stabiel vaarwater, het bedrijf 
rustig verder uit te bouwen. Ik ben 
reuzetrots op wat ik afgelopen jaren 
heb opgebouwd daar en heb alle 
vertrouwen in het team dat het nu 
verder draait.”
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