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Omschrijving werkzaamheden 

Omnitele heeft de klantervaring van mobiele spraak- en datadiensten van 

Nederlandse mobiele aanbieders gemeten en geanalyseerd. Dit onderzoek 

heeft plaatsgevonden in de maand februari 2016. De onderzochte 

aanbieders zijn KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. 

 

Omnitele 

Omnitele levert technologische consultancydiensten aan operators en 

telecomtoezichthouders op het vlak van netwerkstrategie, -ontwerp en -

kwaliteitsbewaking. Omnitele is opgericht in 1988 om ‘s werelds eerste 

GSM-netwerk te ontwikkelen. Sinds deze eerste opdracht hebben we meer 

dan 1000 projecten in meer dan 80 landen wereldwijd uitgevoerd. 

Omnitele heeft ruime ervaring in het uitvoeren van vergelijkende 

onderzoeken en kwaliteitsaudits op het gebied van mobiele netwerken en 

diensten in internationale markten.  

Verdere informatie is beschikbaar op www.omnitele.com  

Uitgangspunten 

Het onderzoek is gebaseerd op de door Omnitele ontwikkelde en 

gestandaardiseerde “be-the-customer”-methode. Dit houdt in dat in plaats 

van alleen te kijken naar de technische netwerkprestaties 

(dataoverdrachtssnelheid, dekkingsniveau), meer nadruk wordt gelegd op 

het analyseren van de gebruiksvriendelijkheid van mobiele diensten en 

smartphoneapplicaties. Voor het uitgevoerde onderzoek is de 

klantervaring van de mobiele diensten Spraak, Internet Surfing, Twitter, 

Facebook en YouTube gemeten. Hierbij heeft Omnitele ervoor gezorgd dat 

de verkregen resultaten objectief en betrouwbaar zijn:  

 Elk netwerk is tegelijkertijd gemeten op dezelfde locaties met 

identieke meetapparatuur.  

 Rijdende testen zijn uitgevoerd daar waar (locatie), wanneer (tijd) en 

hoe (diensten, toestellen) echte gebruikers hun mobiele toestel 

gebruiken.

http://www.omnitele.com/
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Uitkomst van het Onderzoek 

 

OORDEEL Omnitele concludeert dat, gebaseerd op de gemeten resultaten – en binnen het tijds- en locatiekader 

van het uitgevoerde vergelijkend onderzoek – KPN en T-Mobile iets beter scoren op de klantervaring van mobiele 

diensten dan Vodafone en Tele2. Het verschil tussen KPN en T-Mobile varieert tussen de onderzochte mobiele 

diensten en is in het algemeen te klein om een duidelijke winnaar aan te kunnen wijzen. Vodafone loopt niet ver 

achter op KPN en T-Mobile. Tele2’s achilleshiel betreft de klantervaring van mobiele datadiensten, die negatief 

beïnvloed wordt door problemen met de toegankelijkheid van de datadiensten.  

In het algemeen concludeert Omnitele dat Nederlandse mobiele klanten kunnen rekenen op een 

klantervaringsniveau voor mobiele spraak- en datadiensten dat gelijk aan, zo niet beter is dan internationale 

industriegemiddelden. Het volledige rapport met beschrijving van het onderzoek en uitgebreide resultaten is 

beschikbaar op www.omnitele.com 

 

Gezien de gepresenteerde resultaten is het moeilijk 

om een uitspraak te doen met betrekking tot welke 

mobiele aanbieder nu de absoluut beste klantervaring 

voor mobiele spraak- en datadiensten levert. Zoals uit 

de resultaten blijkt, verschilt dit per onderzochte 

dienst. Er zijn wel bepaalde trends zichtbaar.  

MOBIELE SPRAAK De mobiele-spraakresultaten 

geven aan dat T-Mobile iets beter presteert dan de 

andere aanbieders. De voorsprong van T-Mobile komt 

voort uit een snellere gespreksopbouwtijd.  

 

 

MOBIELE DATA De mobiele-datatesten laten zien dat 

T-Mobile en KPN vrijwel gelijk scoren in klantervaring 

van mobiele internetdiensten. De gemeten verschillen 

zijn marginaal. Vodafone volgt KPN en T-Mobile op 

korte afstand. Tele2 komt op de vierde plaats.  

T-Mobile komt in meer testen naar voren als iets 

beter. Echter, de enige test die een betekenisvol en 

voor de gebruiker waarneembaar verschil laat zien is 

YouTube. Voor YouTube heeft KPN betere 

gemiddelde bufferingstijden dan de concurrentie. In 

het algemeen is het verschil in prestaties tussen KPN 

en T-Mobile echter te klein om één van de twee als 

winnaar uit te kunnen roepen. 
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http://www.omnitele.com/
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4G LTE COVERAGE De 4G LTE-dekking is erg goed 

voor alle Nederlandse mobiele aanbieders. KPN 

(99,8%), Vodafone (99,4%), T-Mobile (99,2%) en Tele2 

(98,7%) scoren allen goed in de gemeten gebieden. 

 

 

Percentage 4G LTE dekking in gemeten gebieden 

METINGEN IN BUITENGEBIEDEN Metingen in de 

buitengebieden, uitgevoerd op provinciale N-wegen 

laten geen noemenswaardig verschil zien ten opzichte 

van de trends en gemiddelden die voor het gehele 

land worden waargenomen. Een dekkingsanalyse laat 

zien dat KPN en Vodafone minder 4G LTE-dekking 

verliezen dan T-Mobile en Tele2 in de buitengebieden 

ten opzichte van de stedelijke gebieden. Er is niet 

geconstateerd dat dit een merkbaar verschil oplevert 

in de klantervaring voor mobiele datadiensten.  

INTERNATIONALE VERGELIJKING  

Een internationale vergelijking van resultaten geeft 

aan dat de klantervaring van mobiele diensten in 

Nederland op een hoog internationaal niveau staat. 

Vooral de onderzochte prestatie-indicatoren van KPN, 

Vodafone en T-Mobile hebben in vergelijking tot 

referentiemarkten relatief hoge waarden. 
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Methode

 “Be-the-Customer”-methode 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de door 

Omnitele ontwikkelde en gestandaardiseerde “be-

the-customer”-methode. Deze methode is ontworpen 

met als doel het zo nauwkeurig mogelijk vastleggen 

van de werkelijke gebruikerservaring. Dit wordt 

gedaan door metingen uit te voeren daar waar 

(locatie) zich mobiele klanten bevinden, op tijdstippen 

wanneer (tijd) en de manier waarop (diensten, 

toestellen) mobiele klanten gebruik maken van 

mobiele diensten. 

Metingen 

Twee type metingen zijn uitgevoerd, te weten 

rijdende metingen (“drive tests”) en stationaire 

Hotspot testen op speciaal geselecteerde locaties. Het 

testgebied voor de rijdende metingen omvat alle 

Nederlandse steden met meer dan 40.000 inwoners, 

alle snelwegen (A-wegen) en de belangrijkste 

provinciale wegen (N-wegen). 

Het uitgangspunt voor de meetcampagne met 

rijdende metingen is het vergaren van een afdoende 

grote hoeveelheid aan testresultaten verzameld in 

een voldoende groot gebied. De testroutes zijn 

zodanig gepland dat deze door belangrijke 

woongebieden, stadscentra en over 

verbindingswegen voeren. In totaal zijn 2000 testen 

per mobiele aanbieder uitgevoerd op een traject met 

een totale lengte van 6200 km. 

De Hotspot-testcampagne kende 99 test locaties, 

zoals vliegvelden, treinstations, evenementlocaties, 

winkelcentra, stadions en universiteiten. 

Elk test is voor alle mobiele aanbieders op hetzelfde 

tijdstip en op dezelfde locatie uitgevoerd met 

identieke meetapparatuur.  

Abonnementen (simkaarten) 

Omnitele heeft voor de testen gangbare simkaarten 

uit de winkels van mobiele aanbieders gebruikt met 

abonnementen met de hoogste specificaties (hoogste 

datasnelheid en grootste databundels): 

Aanbieder Abonnement 

KPN Zakelijk Mobiel Onbeperkt XL 

Vodafone Red Business Super 

T-Mobile Stel Samen Zakelijk EU 

Tele2 Onbeperkt Bel&SMS 

Alle abonnementen ondersteunen 4G LTE, hetgeen 

voor alle aanbieders ook geverifieerd is voor aanvang 

van de testmetingen.  

Geteste diensten 

Om de werkelijke klantervaring van mobiele diensten 

te kunnen vastleggen heeft Omnitele de volgende 

testen uitgevoerd: 

 Mobiele Spraak (mobiel-naar-mobiel 

gesprekken) 

 Internet Surfing (met internet sites: 

Google.com, wikipedia.org, bol.com, 

MSN.com, Telegraaf.nl) 

 Facebook (tijdlijn verversen, plaatsen van een 

foto, plaatsen van een status update) 

 Twitter (startpagina verversen, tweet plaatsen)  

 YouTube (30 seconden testvideo) 

 

Als aanvulling op de bovengenoemde diensten heeft 

Omnitele ook de dekking van de mobiele service 

(signaalsterkte) gemeten met behulp van 

frequentiescanners. Een frequentiescanner is een 

gekalibreerd meetinstrument met hoge precisie en 

nauwkeurigheid.  

Meetgrootheden 

Alle applicatie testen zijn geanalyseerd op basis van 

de volgende prestatie-indicatoren (KPI’s): 
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1. Toegankelijkheid (succesvolle testen/alle 

testen),  

2. Gebruiksvriendelijkheid (time-to-content)  

3. % Boven Gemiddelde Klantervaring  

Het “% Boven Gemiddelde Klantervaring” (3) 

combineert de informatie van (1) en (2) in één enkele 

KPI. Deze prestatie-indicator geeft aan hoeveel van de 

testresultaten van een mobiele aanbieder een snellere 

“time-to-content” dan de gemiddelde waarde hebben. 

De gemiddelde “time-to-content” wordt berekend aan 

de hand van alle succesvolle testresultaten van alle 

mobiele aanbieders. Niet succesvolle testresultaten 

wordt geclassificeerd als “langzamer dan gemiddeld”. 

Het doel van deze prestatie-indicator is om aan te 

geven hoe consistent de prestaties van een mobiele 

aanbieder zijn. Dit geeft aan hoe vaak het niveau van 

de klantervaring dat een aanbieder levert beter is dan 

het gangbare kwaliteitsniveau in die markt (landelijk 

gemiddelde). 

Voor Mobiele-Spraaktesten heeft Omnitele de 

toegankelijkheid van de dienst geanalyseerd, alsmede 

de mate van ononderbroken dienstverlening (Call 

Success Rate), Call Setup Time (Tijd voor het opzetten 

van een gesprek tot het moment van antwoord van 

het gebelde nummer) en Spraakkwaliteit MOS. MOS 

(Mean Opinion Score) levert een kwalitatieve indicatie 

van de door een gebruiker ervaren spraakkwaliteit. 

MOS-waarden wordt aangeduid met een getal in een 

reeks van 1 (slechtste) tot 5 (beste). MOS-testen voor 

spraak zijn gespecificeerd in ITU-T recommendation 

P.800. 

MOS Quality Impairment 

5 Excellent Imperceptible 

4 Good Perceptible but not annoying 

3 Fair Slightly annoying 

2 Poor Annoying 

1 Bad Very annoying 

Meetapparatuur 

De mobiele-spraaktesten zijn uitgevoerd met behulp 

van het Anite Nemo Invex 7.7.0.9-meetsysteem dat 

uitgerust is met Samsung Galaxy S6 Edge+ (SM-

G928F)-testtoestellen. Mobiele dekking is gemeten 

met de Anite Nemo FSR1-frequentiescanner. Het 

Nemo Invex meetsysteem werd aangestuurd door 

een Fujitsu Lifebook E782-laptop. 

 

Nemo Invex in het Omnitele Test Lab 

Voor de mobiele-datatesten – zowel rijdende testen 

en stationaire hotspottesten) heeft Omnitele gebruik 

gemaakt van het Anite’ Nemo Walker Air 1.61.391-

meetsysteem met Samsung Galaxy Note 4 (SM-

N910F)-testtoestellen. Het Nemo Walker Air 

meetsysteem werd aangestuurd door een Samsung 

Galaxy Tab A (SM-T555) voor de rijdende testen, en 

een Samsung Galaxy Tab S (SM-T805C) voor de 

hotspotmetingen. 

 

Nemo Walker Air 

De analyse is uitgevoerd met behulp van Anite Nemo 

Analyze v 7.40.02-postprocessingsoftware.  

Alle metingen zijn uitgevoerd op een wijze waarbij het 

testtoestel vrijelijk het best beschikbare netwerk en 

technologie selecteert zoals ook het geval zou zijn bij 

een standaard smartphone onder normaal gebruik. 

Omnitele heeft het testtoestel dus niet geforceerd 

naar een specifieke frequentieband of 

netwerktechnologie (2G/3G/4G). 


