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Dossier Verhuizen

Een strategische 
koerswijziging
Kantoren, computers, kasten en archieven verhuizen is niet bepaald een lichte
onderneming. Vaak gebeurt de verhuizing 's nachts of in het weekend met als
doel de activiteiten zo snel mogelijk weer te kunnen opstarten! Om een
ondernemingsverhuizing vlot te doen verlopen, heeft men veel meer nodig dan
enkele 'sterke armen'. Om de hele operatie feilloos te coördineren, doet u het
best een beroep op professionals die over de nodige knowhow en de juiste
middelen beschikken. In dit dossier ontdekt u alles over verhuizen.
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“De continuïteit van de informa-
ticadienst tijdens de verhuis
verzekeren, is een verplichting

en een prioriteit. Het is zelfs een strate-
gische verplichting wanneer je bedenkt
dat de opslag van data één der meest
kostbare activa van een onderneming is.
Maar de transfer van IT-gegevens is één
van die operaties die het grootste risico
inhoudt”, waarschuwt Luc Christiaens,
General Manager bij Potiez-Deman te
Brussel volmondig. “Daarbij is geen
enkele fout toegestaan!” Noch voor de
gebruikers, noch voor de klanten kan
de transfer van de informatica synoniem
staan voor onderbreking van de dienst.
En de herstart moet zo snel mogelijk
gebeuren. 
Waarom zou een bedrijf overgaan tot de
transfer van informatica-uitrusting? De
redenen kunnen talrijk zijn: opstart van
een nieuw datacenter, fusie van bestaan-
de diensten of een traditionele verhuis.
Welke ook hun aard, dergelijke types
van relocatie worden tegenwoordig uit-
gevoerd door gespecialiseerde diensten
voor de verhuis van IT, die er in sommige
gevallen hun enige activiteit van maak-
ten. Aangezien het om een recent ver-

schijnsel op de markt gaat, zijn zij in
elk geval niet erg talrijk. 

Te volgen verloop
In eerste plaats wordt nagegaan of de
nieuwe lokalen effectief aangepast zijn
aan de toekomstige activiteit (conformi-
teit van de elektrische installatie, type
bekabeling, netwerk of draadloos net-
werk, aantal contactdozen per werkpost,
installatie van de serverkast en ‘pat-
ching’, opening van de adsl-lijnen,...).
Maar er moet ook een interventieplan-
ning worden gemaakt die de diverse
betrokkenen aanstuurt. De IT-verhuis is
niet beperkt tot de ontkoppeling van de
computers of de ‘reconfiguratie’ van het
netwerk. “De eerste te stellen vraag is die
naar wat er effectief zal worden ver-
plaatst”, adviseert Luc Christiaens. “Een
uitgebreide inventaris van het materieel
en de toepassingen is de allereerste uit te
voeren operatie na de planning van de
taken. Die inventaris maakt deel uit van
wat je de voorbereidende fase van de
verhuis of de voorstudie zou kunnen
noemen. Met deze audit kun je boven-
dien anticiperen op problemen die even-
tueel zouden kunnen opduiken.” 

Verhuizen is zelden 
een sinecure. 
Maar de transfer van
informaticamaterieel kan
op een ware calvarietocht
lijken voor wie er geen
acht op slaat. Dergelijke
operatie is zo complex
dat het aanbeveling
verdient om een beroep
te doen op specialisten.
Je verhuist
informaticamaterieel niet
zoals meubilair.

Je IT verhuizen? Kwestie van na

Computers ontkoppelen en
vervoeren, het netwerk opnieuw

installeren en het systeem
opnieuw opstarten: dit proces

lijkt simpel maar de
voorbereiding kan tussen één en
zes maanden duren, afhankelijk

van de omvang van de
onderneming.
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De persoon die werd aangesteld om de
inventaris van het informaticapark op
te maken, zal ook zorgen voor de
bescherming van de servers en connec-
ties. “Een goede raad: maak back-ups
van alle posten en van de server. Een
verhuisfirma zal immers nooit aanspra-
kelijk worden gesteld ingeval van verlies
van gegevens.” De verhuislogistiek
gebeurt als volgt: etikettering van het
materieel, opslag van de gegevens, ont-
koppeling van de hardware, beveiliging
van het materieel, opslag en transport
waarbij verlies of beschadiging van data
wordt vermeden. “Op de dag van de ver-
huis raden wij onze klanten aan om hun
computers in te schakelen als bewijs dat
zij functioneren”, merkt Luc Christiaens
op. Pas daarna gebeuren de ‘herinstal-
latie’, de opstart en het testen van het
nieuwe systeem. “Een andere te nemen
voorzorgsmaatregel bestaat erin om de
servers en de printers in een beveiligde
bufferzone te plaatsen. Er bestaan met
name ‘flight cases’ die specifiek zijn 
aangepast aan informaticamaterieel.
Vervolgens, zodra het eerste bureau ope-
rationeel is en kan worden ingericht,
wordt de pc opnieuw aangesloten door
de IT-verantwoordelijke zelf. Deze is
tevens aanwezig om de netwerken te
testen en de diverse apparaten los te
koppelen en aan te sluiten op de dag
van de verhuis.”

Valse noten
Zoals bij de verhuis van meubelen, vindt
ook de verhuis van informaticamaterieel
bij voorkeur in het weekend plaats. Voor
grotere entiteiten (ondernemingen van
meer dan 1.000 personen) kan de verhuis
zelfs ’s nachts plaatsvinden. Over het
algemeen worden de installaties van kri-
tieke machines uitgevoerd in het bijzijn
van de klant. Zo kunnen zij direct wor-
den geparametreerd, in overeenstem-
ming met de behoeften van de gebrui-
kers. Misschien lijkt dat een detail.
Hoewel... Wie weekend zegt, zegt ook
gesloten winkels. Dus is het onmogelijk
om op het laatste moment nog materieel
te gaan kopen om zo een voorberei-
dingsfout te herstellen. Een goed ver-
staander... Tot de valse noten die tijdens
de verhuis kunnen opduiken hoort de
diefstal van materieel. “Een verhuis is
een beetje een opendeurdag in een onder-
neming”, merkt Luc Christiaens op.

“Het gebeurt niet zelden dat perso-
neelsleden of passanten profiteren van
de tijdelijke desorganisatie en vooral
van de bereikbaarheid van het materieel
om zich te bedienen.” Bij elke verhuis
bestaan er een aantal risico’s. Ingeval
van de verhuis van informaticamaterieel
is het van belang dat de klant een ver-
zekeringspolis onderschrijft. Specifieke
verzekeringen (een voor het transport,
een andere voor de verbindingen) wor-
den doorgaans onderschreven door pro-
fessionele verhuisbedrijven. Zo wordt
het materieel verzekerd aan de netto
boekwaarde. Doorgaans worden de waar-
borgen van de constructeur op dit mate-
rieel niet in vraag gesteld bij een ver-
huis. 
Computers ontkoppelen en vervoeren,
het netwerk opnieuw installeren en het

systeem opnieuw opstarten: dit proces
lijkt simpel maar de voorbereiding kan
tussen één en zes maanden duren, afhan-
kelijk van de omvang van de onderne-
ming. Ook de periode van het jaar die
werd gekozen, is bepalend. Over het
algemeen opteren de ondernemingen
voor de schoolvakanties of het einde
van het fiscale jaar. Eén devies luidt
voor alles: stiptheid, zowel voor, tijdens
als na de verhuis. Een IT-verhuis is een
erg getimede operatie van grote omvang.
De verschillende betrokkenen hebben
een cruciale rol te spelen om de taak uit
te voeren die hun werd opgelegd gedu-
rende de beschikbare tijd. Op die wijze
kan elk exploitatieverlies worden ver-
meden...

Manu YVENS �

Dossier Verhuizen

1. Werk in drie etappes: voorbereiding, uitvoering en beveiliging.
2. Maak de inventaris van uw informaticapark (een stand van zaken van uw

uitrusting).
3. Begin zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen aan uw

informaticamaterieel (minstens 15 dagen per reeks van 100 werknemers).
4. Wees waakzaam voor de termijnen die de operatoren van uw

telefooninstallaties meedelen (tot acht weken wachttijd om aan het
netwerk te worden aangesloten).

5. Scheid het transport van het IT-materieel fysiek van het meubeltransport.
6. Stel een informatienota op voor uw personeel (nieuwe procedures,

toegangsmodaliteiten, kantoorplannen).
7. Reorganiseer de werkmethodes (diensten die voorheen niet gekoppeld

waren met elkaar verbinden of van technologie veranderen).
8. Houd rekening met de groei van de onderneming tijdens de komende

jaren.
9. Denk eraan om al uw materieel te etiketteren (centrale eenheid, perifere

apparaten, bekabeling...).
10. Doe een beroep op professionele transporteurs.

10 vondsten, 10 raadgevingen

nauwgezetheid

Een goede raad: maak back-ups
van alle posten en van de server.

Een verhuisfirma zal immers nooit
aansprakelijk worden gesteld

ingeval van verlies van gegevens.
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De groep Mozer werd in 1946
opgericht en specialiseerde zich
in drie activiteitengebieden,

waaronder de verhuis van bedrijven 
en administraties. De groep heeft al
jaren ervaring met meer dan duizend
bedrijven, diplomatieke missies en
administraties. Vandaag stelt Mozer een
honderdtal mensen tewerk en heeft 
het drie zetels in België: een in Brussel,
een in Antwerpen en een in Luik. 
In 2006 realiseerde de groep een omzet
van 10 miljoen euro.

1.600 m3

Een bedrijf verhuizen, waarbij de wer-
king zo weinig mogelijk verstoord
wordt, kan soms op een ware krachttoer
uitdraaien. Een voorbeeld: aangezien
geen enkel Luxemburgs bedrijf de ver-
huis van IEE (International Electronics
& Engineering in het Groothertogdom
Luxemburg) kon uitvoeren, viel de
keuze al snel op de groep Mozer. IEE is
gespecialiseerd in de ontwikkeling en
massaproductie van elektronische sen-
soren op flexibele film. De meeste van
deze sensoren zijn in wagens geïnstal-
leerd en maken deel uit van een intel-
ligent beveiligingssysteem dat de plaat-
sing van de airbags aanpast aan de
inzittende van het voertuig. “Op amper
drie dagen tijd hebben we de bureaus
van 275 werknemers en het onder-

zoekcentrum, inclusief de ultrageavan-
ceerde apparatuur, verhuisd. In totaal
1.600 kubieke meter van Findel tot
Contern (afstand: 8 kilometer)”, vertelt
Alain Rolland, commercieel afgevaar-
digde bij Mozer.

- 80°C
Een ander voorbeeld: de verhuis van
een laboratorium van de Franse bio-
technologische onderneming Diatos,
gespecialiseerd in het onderzoek naar
behandelingen tegen kanker. “We heb-
ben het koeltransport met temperaturen
tot -80°C verzorgd tussen Louvain-la-
Neuve en Leuven”, vertelt Alain
Rolland. Het beheer van deze verhuis
omvatte eveneens het verpakken en het
uitpakken van de producten en het lab-
materiaal. Zonder daarbij het transport
te vergeten van het eigenlijke biologi-
sche laboratorium (microscopen, cen-
trifuges, steriliseerketels, elektronische
weegschalen, pipetten, etc.) en het
zwaardere materiaal (koelkasten, diep-
vriezers) dat met een kraanwagen gela-
den en gelost moest worden. Ook het
transport van de gevaarlijke en chemi-
sche producten werd verzorgd door de
groep Mozer, die een vervoer onder
gematigde temperatuur garandeerde om
het risico op bevriezing te vermijden.

Manu YVENS �

Verhuizen: verplaatsen
van meubels van de ene
naar de andere plaats.
Een kantoorverhuis is
verre van een pretje. 
De groep Mozer is
gespecialiseerd in het
transport van gevoelig en
hoogtechnologisch
materiaal.

Uitzonderlijk transport

Dossier Verhuizen

Mozer verhuisde ongeveer
1.600 kubieke meter van

Findel tot Contern, over een
afstand van 8 kilometer

voor IEE.

De groep Mozer voor de zetel van IEE,
International Electronics & Engineering

in het Groothertogdom Luxemburg.
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S inds enkele maanden verhuurt de
onderneming Rentacrate plastic
dozen die men kan gebruiken tij-

dens de verhuizing en inrichting van een
kantoor. “Onze ‘crates’, zoals we de plas-
tic boxen hebben genoemd, dienen om
kantooruitrusting zoals dossiers, boeken,
informaticamateriaal en kleine voorwer-
pen te transporteren en te bewaren,” 
aldus Nicolas Sepulchre, directeur van
Rentacrate België. “Eerder dan de crates te
kopen, kunnen verhuisondernemingen
ze bij ons huren. Vervolgens leveren we ze
rechtstreeks af bij de klant of komt de ver-
huizer ze bij ons magazijn in Kortenberg
afhalen.”

Economisch alternatief
Waarom plastic kisten in plaats van kar-
tonnen dozen? “De crates zijn handiger en
minder duur en zijn bovendien een
betrouwbaar, efficiënt en goedkoop alter-
natief voor karton”, vervolgt Herman 
Van Loock, Manager bij RentaCrate.
Andere voordelen? Ze zijn stevig, herme-
tisch, goedkoop in gebruik en ze laten
zich gemakkelijk stapelen. Bovendien
maximaliseren ze de beschikbare ruimte.

Ongeacht de toepassing waarvoor ze ont-
worpen zijn (van standaardkisten over
specifieke verpakkingen voor computers,
informaticamateriaal of dossiers), de 
kisten zijn steeds voorzien van een deksel
om de inhoud te beschermen en te bevei-
ligen. “We hebben zopas een contract
gekregen voor de levering van 3.000 kis-
ten voor de verhuizing van een advoca-
tenbureau. Daarmee hebben we zo'n 
4.500 kartonnen dozen uitgespaard die
na één gebruik rijp zijn voor het contai-
nerpark. Ons concept heeft dus ook voor-
delen voor het milieu.”

Manu YVENS �

Rentacrate is de eerste
onderneming in Europa
die plastic verhuisdozen
verhuurt. 
Deze kisten - in het
Engels spreekt men van
‘crates’ - zijn ontwikkeld
voor de meest
uiteenlopende
toepassingen en blijken
vooral veel handiger en
goedkoper dan kartonnen
dozen.

De ‘crates’ zijn stevig, hermetisch, goedkoop in
gebruik en laten zich gemakkelijk stapelen.

Ingenieus verpakkingsconcept

Dossier Verhuizen
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