
 

Moderne Werkplek
Maak de werkplek klaar voor 

digitaal samenwerken
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Concurrentievoordelen
Met moderne digitale werkplekken hebben organisaties een sterkere concurrentiepositie. 

Diverse cijfers uit een rapport van Deloitte versterken de businesscase voor een digitale werkplek:

Betere retentie: 
Betere retentie: 64 procent van alle onderzochte werknemers gaf aan te kiezen voor een 

baan met minder salaris als ze in ruil daarvoor buiten kantoor kunnen werken;

Hogere productiviteit: 
Hogere productiviteit: medewerkers in een organisatie met digitale werkplekken zijn 

gemiddeld 7 procent productiever;

Grotere tevredenheid:
Grotere tevredenheid: het tevredenheidsniveau van medewerkers in een organisatie met 

digitale werkplekken ligt gemiddeld 20 procent hoger.

De manier waarop we werken en werk integreren in ons leven, is de afgelopen tien 

jaar drastisch veranderd. Productiviteit heeft zich in de digitale economie voor een 

belangrijk deel losgemaakt van tijd en plaats. Nog niet zo heel lang geleden vond 

ons werk voornamelijk plaats op een vaste werkplek op kantoor, tijdens kantoortijd. 

Tegenwoordig werken we net zo makkelijk thuis, onderweg, in een koffiebar of op een 
flexwerkplek.

We werken op locatie, ronden in de trein een presentatie af en beantwoorden 

’s avonds nog een e-mail. Daarbij werken we dankzij allerlei digitale hulpmiddelen 

steeds intensiever en gemakkelijker samen. Kortom: we werken waar, wanneer, en 

hoe we dat willen.

Je kunt niet anders dan hierin meegaan. Als organisatie moet je die moderne 

werkplek faciliteren en de behoefte aan flexibiliteit vertalen naar de juiste technologie 
en processen. Gebeurt dat niet, dan mis je de kans om het beste te halen uit de 

organisatie en word je minder relevant voor nieuw talent. Bovendien verzwak je 

zonder een dergelijke moderne werkplek je concurrentiepositie (zie kader).

Bron: Deloitte: ‘The digital workplace: 

Think, share, do – Transform your employee experience’
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De uitdagingen
Het faciliteren van een moderne digitale werkplek is niet altijd gemakkelijk. 

Organisaties staan voor een aantal grote uitdagingen:

1

Tegemoetkomen aan verwachtingen 

van nieuwe generaties

Nog nooit eerder in onze geschiedenis omvatte de totale 

arbeidsmarkt vijf generaties. De millennials, geboren 

tussen 1980 en 2000, vormen de grootste groep. 

In 2025 beslaan zij 75 procent van het wereldwijde 

personeelsbestand. Zij maken zich niet alleen nieuwe 

technologie snel eigen, maar zijn volgens onderzoekers 

ook erg gesteld op flexibiliteit, keuzevrijheid en een 
gezonde werk-privébalans.

In hun kielzog betreedt de komende jaren generatie Z, 

jongeren geboren na 2000, de arbeidsmarkt. 

Zij kunnen zich niet eens meer een tijd herinneren zonder 

smartphones, tablets, apps en social media.

Deze enorme groep werknemers stelt bepaalde eisen 

aan hun werkgever. Ze verwachten een grote mate van 

zelfstandigheid en flexibiliteit in hoe, wanneer, waar en 
waarmee ze hun werk uitvoeren. Ze zijn opgegroeid 

met sociale media als de primaire manier om te 

communiceren en te creëren. Voor hen is het aangaan 

en onderhouden van relaties met mensen via mobiele 

technologie, tools en platforms vanzelfsprekend, ook in 

zakelijk verband. 

Werkgevers die hierin niet kunnen voorzien, hebben 

een achterstand in de zoektocht naar schaars talent. 

Ze kunnen het zich niet permitteren om talent aan de 

concurrent te ‘verspelen’ door simpelweg vast te houden 

aan traditionele werkmethoden.

2

Exponentiële ontwikkeling 

van technologie

Technologie ontwikkelt zich in een ongekend tempo. 

Mogelijkheden van softwareoplossingen nemen toe. 

Dat creëert allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Toch heeft dit halsbrekende tempo ook een keerzijde: 

zakelijke oplossingen zijn snel verouderd en aan 

vervanging toe. Bovendien stellen nieuwe oplossingen 

steeds hogere eisen aan de onderliggende 

IT-infrastructuur. De constante stroom aan software-

updates en noodzakelijke hardwarematige vernieuwingen 

botst met het belang van continuïteit en vraagt veel werk 

van de IT-afdeling.

3

Veilig en productief 

(samen)werken zonder drempels

Medewerkers moeten tegenwoordig overal productief zijn 

en effectief kunnen samenwerken. Of dat nu thuis, bij de 
klant, onderweg of op kantoor is. Een moderne digitale 

werkplek moet hen daarin faciliteren.

Daarnaast zijn organisaties steeds afhankelijker van 

samenwerkingen met externe partners. IT moet niet 
alleen zorgen voor een veilige en efficiënte samenwerking 
tussen interne teams, maar ook externe individuen en 
werkgroepen hierbij te betrekken.
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Samenwerken over de grenzen van plaats, tijd en bedrijf 

creëert allerlei praktische uitdagingen. Soms wordt de 

oplossing gezocht in het gebruik van allerlei losse SaaS-

applicaties, waarin gebruikers van binnen en buiten de 

organisatie kunnen inloggen en samenwerken. 

Dat creëert echter allerlei nieuwe uitdagingen. 

Gebruikers moeten veel wachtwoorden onthouden, 

omdat iedere applicatie een ander account vereist. 

Ook de integratie tussen de verschillende cloudapplicaties 
is lang niet altijd optimaal.

4

Beheren van je cloud werkplek

De tijd dat werk enkel nog werd uitgevoerd op strikt 

afgeschermde thin clients ligt achter ons. Steeds vaker 

gebruiken we smartphones en tablets, en die zijn 

bovendien lang niet altijd ‘van de zaak’. Werknemers zijn 

het meest productief op apparaten van hun voorkeur.  

Voor IT is een solide beheer van dit mobiele 

‘apparatenpark’ een uitdaging. Ze moeten ervoor zorgen 

dat de kernapplicaties op alle gewenste mobiele platforms 

werken. Tegelijkertijd moeten ze waarborgen dat de 

veiligheid en data-integriteit niet in het geding komen. 

Ook niet als de apparaten ‘buiten de firewall’ in gebruik zijn.

5

Gebruikers en IT-managers  

meekrijgen in veranderingen

De inrichting van een moderne werkplek vraagt om een 

andere mindset van zowel gebruikers als IT-managers. 

Medewerkers moeten leren omgaan met nieuwe tools 

en oplossingen. Dat vereist enerzijds kwalitatief goede 

training en begeleiding, maar zij moeten ook goed 

worden overtuigd van de meerwaarde. Niet iedereen ziet 

verandering in processen, systemen en werkwijzen altijd 

met open armen tegemoet. Dat terwijl de adoptiegraad 

de belangrijkste factor is voor het succes van digitale 

transformaties.

Deze ontwikkelingen vragen ook een bepaalde mate van 

flexibiliteit van IT-managers. In veel organisaties 

hebben zij een grote controle over de onderliggende IT-

infrastructuur. Zeker in het aloude terminal-servermodel 

hebben zij de touwtjes stevig in handen. Wanneer deze 

infrastructuur plaatsmaakt voor SaaS-applicaties of zelfs 

complete werkplekken uit de cloud, dan vraagt dat een 

groot aanpassingsvermogen. Ze geven immers een deel 

van de controle uit handen aan externe partijen.

6

Cybersecurity

Met de toenemende digitalisering groeien ook de 

cyberrisico’s. Een datalek of ander cyberincident kan de 

continuïteit van je organisatie in gevaar brengen. 

Data-protectie vormt de essentie van IT-security, maar 

het is belangrijk om naar de gehele keten te kijken en 

ervoor te zorgen dat zowel interne als externe gebruikers 
geen zwakke schakel vormen. Een solide identiteitsbeheer 

en correcte autorisatieprocessen spelen dus ook een 

belangrijke rol in de beveiliging van de organisatie.

Goede ICT is optimaal beschikbaar en waarborgt zowel 

de vertrouwelijkheid als integriteit van gegevens.  

Dat vraagt niet alleen om een waterdichte beveiliging, 

maar ook om een proactieve aanpak. Organisaties 
moeten voor een optimaal resultaat niet alleen 

hun kritische bedrijfsdata met geavanceerde 

beveiligingssystemen beveiligen, maar ook de digitale 

weerbaarheid regelmatig grondig doorlichten.

Samen werken 

aan een 

vertrouwde 

digitale wereld.
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De oplossing: 

De Moderne Werkplek
Avensus biedt voor bovengenoemde uitdagingen een passende oplossing: 

de Moderne Werkplek. Dit totaalconcept bestaat uit een geïntegreerde 

verzameling cloudoplossingen op basis van Microsoft-technologie en 

ondersteuning, begeleiding en training door ons expertteam.

Het technische hart van de Moderne Werkplek van Avensus is Microsoft 

365. Dit is een moderne digitale werkomgeving, bestaande uit een rijke 

set productiviteitstoepassingen. De oplossing bestaat uit Windows 10, 

Office 365 en Enterprise Mobility + Security (EMS). Deze set biedt alle 

samenwerkings- en productiviteitstools die gebruikers nodig hebben en 

de moderne managementfuncties die IT nodig heeft voor de 

ondersteuning van businessdoelstellingen. Het vormt de technologische 

basis voor de moderne werkplek en veilige productiviteit, ongeacht de 

locatie of het gebruikte apparaat.

De Moderne Werkplek van Avensus biedt een aantal duidelijke voordelen:

1

Gebruiksvriendelijk portaal voor 

iedere medewerker

Medewerkers krijgen met de Moderne Werkplek 

vanuit één portaal veilig en efficiënt toegang tot alle 
relevante applicaties en data die een gebruiker voor zijn 

werkzaamheden nodig heeft. Dat portaal biedt toegang 

tot moderne SaaS-applicaties als Office 365, maar ook 
tot legacysoftware. Ze hoeven daarbij geen talloze 

wachtwoorden te onthouden. Dankzij ‘single sign-on’-

technologie krijgen ze met één wachtwoord toegang 

tot al hun bestanden en toepassingen. Wij kunnen 

samen met de klant deze portaal zo inrichten waardoor 

iedereen zijn of haar werk optimaal kan uitvoeren.
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2

De juiste basis voor efficiënt 

teamwork

Met de Moderne Werkplek werken teamleden efficiënt 
samen. Met de nieuwste versies van de bekende 

Office-toepassingen kunnen collega’s en externe relaties 
in realtime samenwerken aan dezelfde documenten. 

Dat voorkomt heen en weer mailen van bestanden en 

verzekert dat iedereen altijd over de juiste en nieuwste 

versies beschikt.

Dankzij krachtige en moderne samenwerkingstools als 

Microsoft Teams communiceren ze eenvoudig met zowel 

directe collega’s als mensen buiten de organisatie. 

Tot de mogelijkheden behoren onder andere 

geavanceerde videoconferencing en chat. Zo blijven ook 

medewerkers en hun klanten ongeacht hun locatie 

betrokken bij de dagelijkse operatie.

3

Device- en plaatsonafhankelijk 

werken

De Moderne Werkplek heeft zijn basis in Microsoft 

Azure, het krachtige en schaalbare cloudplatform van 

Microsoft. Daardoor maakt het niet uit waar medewerkers 

zich bevinden. Ze loggen overal en met ieder gewenst 

apparaat in hun persoonlijke omgeving in. 

Beschikken ze tijdelijk niet over een internetverbinding, 

dan werken ze met lokale versies van de Office-applicaties 
gewoon door.

4

Veilig werken

De Moderne Werkplek beschikt over allerlei instrumenten 

om misbruik van IT en data tegen te gaan. Deze richten wij 

dusdanig in dat medewerkers zo veilig mogelijk kunnen 

werken, zonder in te leveren op productiviteit. 

Zo is tweefactorauthenticatie mogelijk voor veilige toegang 

tot bestanden en software. Dankzij een uitgebreid 

rollensysteem zorgen we samen met de klant ervoor dat 

iedereen over de juiste toegangsrechten beschikt. 

Het e-mailverkeer blijft dankzij allerlei filters zoveel 
mogelijk verschoond van malware, phishingpogingen 

en spam.

5

Eenvoudige uitrol 

De Moderne Werkplek laat zich eenvoudig en automatisch 

uitrollen op laptops, desktops, smartphones en tablets 

op basis van voorgeconfigureerde profielen. IT-personeel 
hoeft niet meer ieder apparaat apart in te stellen en 

te configureren. Met behulp van onze Out of the Box 
Experience (OOBE) kunnen medewerkers zelf 
hun werkplek in gebruik nemen.
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6

Integratie van legacy-software

Veel organisaties beschikken over legacysoftware. 

Deze applicaties zijn vaak belangrijk voor de core business. 

Vanuit Avensus zorgen we ervoor dat deze legacysoftware 

naadloos wordt opgenomen in de nieuwe werkomgeving.

7

Geschikt voor alle soorten apparaten

De Moderne Werkplek ondersteunt alle denkbare 

devices. Dankzij mobiele versies van bijvoorbeeld Word, 

Excel, PowerPoint en Outlook zijn medewerkers overal 
productief. Deze versies zijn speciaal ontwikkeld voor 

maximaal gebruiksgemak op smartphones en tablets.

8

Geen omkijken naar de onderliggende 

infrastructuur

Met de Moderne Werkplek heeft de organisatie geen 

omkijken naar de onderliggende cloudinfrastructuur. 

Het technische en functioneel beheer hiervan is in 

handen van Microsoft en Avensus. De tijd die hiermee 

vrij komt kan besteed worden aan meer strategische en 

ondersteunende taken.

9

Beheersbaarheid voorop

De Moderne Werkplek biedt een aantal krachtige 

voorzieningen voor het beheer van de digitale 

weerbaarheid. Centraal hierin staat het beveiligings- en 

compliancecentrum. Via dit overzichtelijke, centrale 

portaal kunnen IT-managers beleidsregels definiëren en 
toepassen, instellingen aanpassen en de rechten van 

gebruikers beheren. Via uitgebreide rapportages kunnen 

ze veiligheidsrisico’s detecteren en deze verhelpen en zo 

de kans op incidenten verkleinen. Via het beheercentrum 

zijn ook mobiele apparaten eenvoudig beheersbaar. 

Uiteraard zorgen wij voor de juiste trainingen en 

begeleiding, zodat de beheer organisatie in no-time deze 

nieuwe mogelijkheden zich eigen maken.

10

Betere grip op compliance

De Moderne Werkplek komt inclusief een centraal 

portaal voor het bewaken van compliance. Op die manier 
voldoen organisaties eenvoudiger aan de AVG, de nieuwe 

privacywetgeving die in 2018 van kracht ging. Ook voor 
certificeringen als ISO 27001, ISO 27018, NIST 800-53, 
NIST 800-171 biedt de overzichtelijke compliancemanager 

houvast. We kunnen dankzij dit portaal samen met de 

klant toewerken naar een waterdichte compliance.
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De businessvoordelen in cijfers
Met De Moderne Werkplek besparen organisaties kosten, verbeteren ze de productiviteit en verkleinen 

ze het risico op beveiligingsincidenten. Dat zijn geen aannames, maar harde conclusies die zijn gestaafd 

door onderzoek. Analistenbureau Forrester deed onderzoek naar de businessvoordelen van de 

moderne werkplek op basis van Microsoft 365. De onderzoekers trokken de volgende conclusies:

Medewerkers besparen 2,3 uur per week door efficiëntere samenwerking en communicatie. 

Moderne desktopbeveiligingsfuncties verminderen het risico op een inbreuk met 

40 procent en verlagen het aantal beveiligingsincidenten veroorzaakt door eindgebruikers 

met 20 procent.

Organisaties besparen 2,5 uur per apparaat dankzij geautomatiseerde provisioning.

Selfservicefunctionaliteit vermindert het aantal helpdeskmeldingen met 20 procent.

Bron: Forrester: The Total Economic Impact 

Of The Modern Desktop With Microsoft 365

11

Minder druk op de IT-serviceafdeling

Dankzij allerlei selfserviceopties vermindert de Moderne 

Werkplek het aantal servicetickets. Zo kunnen gebruikers 

zelfstandig vergeten wachtwoorden herstellen en 

aan hen toegewezen applicaties toevoegen aan hun 

werkomgeving.

12

24x7 smart cloud security monitoring

Avensus ondersteunt haar klanten op het gebied van 

IT-security, belangrijke criteria daarin zijn risicobeperking 

en compliance, identiteitscontrole en voorzieningen voor 

het veilig uitwisselen van data. Daarbij moet de omgeving 

veilig zijn, maar ook werkbaar. Dat geldt voor zowel on 

premise als in de cloud.

Avensus Managed Security is dé specialist voor de 

continue beveiliging van de IT-infrastructuur. Dit doen 

we met 24×7 securitymonitoring vanuit ons Security 

Operations Center (SOC). Die monitoring combineren 
we met aanvullende securitydiensten, zoals pentesten, 

vulnerability assessments, awarenesscampagnes gericht 

op phishing of bezoeken door een ‘mystery guest’. 

Vanuit ons Early Warning System trekken we aan de bel 

zodra er een dreiging ontstaat, om daar voordat dit tot 

problemen leidt goed op te reageren.

Informatiebeveiliging is bij ons ‘intelligence driven’. 

We maken gebruik van slimme systemen en specifieke 
dreigingsinformatie. We voorkomen en voorspellen 

cyberaanvallen, datadiefstal en datalekken, zodat 

organisaties de belangrijke rust ervaren om onbezorgd te 

kunnen ondernemen.
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Onze visie
Avensus is de aangewezen partner voor de implementatie van 

de Moderne Werkplek. Hoe we dat doen? De aanpak verschilt per 

organisatie. Immers, de technologie bestaat uit standaardoplossingen, 

maar ieder bedrijf is anders. We houden daarbij vast aan een aantal 

kernprincipes die ons onderscheiden van andere IT-partners:

De mens centraal

Een ingrijpende operatie als de implementatie 

van moderne werkplekken draait niet alleen om 

techniek. Sterker nog: technologie speelt eigenlijk een 

ondergeschikte rol. Uiteindelijk bepalen de mensen het 

succes van een dergelijk project.

Voor medewerkers, maar ook voor IT-personeel kan de 

overstap naar werken in de cloud enorm zijn. Ze moeten 

hun vertrouwde processen en werkwijzen aanpassen. 

Dat roept soms spanning, onwennigheid of zelfs onwil 

op. Die negatieve emoties nemen we zo goed mogelijk 

weg. Dat begint met goed luisteren. Zodat we weten wat 

hen drijft, wat hun zorgen zijn. We laten zien op welke 

manier de moderne werkplek ook in hun voordeel is. 

Bovendien kunnen we hun wensen doorvertalen in de 

werkplek. Daarnaast zorgen we uiteraard voor gedegen 

trainingen, zodat iedereen het maximale uit de oplossing, 
en uiteindelijk uit zichzelf haalt.

Niet technologie, maar de klant 

is het uitgangspunt

Technologie is onze passie. We werken graag met de 

nieuwste oplossingen. Toch is dat voor ons nooit het 

vertrekpunt. Dat ligt voor ons namelijk bij klant en de 

bedrijfsvoering. We kijken vanaf het allereerste begin waar 

en op welke manier we waarde kunnen toevoegen. Waar 

we technologie toepassen, doen we dat altijd met de 

doelstellingen van de klant in het achterhoofd. 

We kijken samen met hen naar de inrichting van de

oplossing. Zo weten we zeker dat de moderne 

werkplek de medewerkers maximaal productief 
maakt en bovendien optimaal aansluit bij de dagelijkse 

bedrijfsvoering. 

Brug tussen IT-afdeling en 

cloudleverancier

Microsoft vernieuwt zijn cloudoplossingen regelmatig. 

Gemiddeld eens in de drie maanden krijgt de Moderne 

Werkplek allerlei updates en nieuwe functionaliteiten.

Dat biedt zowel voor- als nadelen. Het voordeel is 

duidelijk: organisaties beschikken in de cloud altijd over 

Dankzij ons 

Experience Level 

Agreement (XLA) 

vertrouw je op 

regievoering waar 

jouw medewerkers 

blij van worden.
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de nieuwste versies van de software. Maar die 

vernieuwingen komen niet altijd op een gewenst moment. 

Wij fungeren als een soort ‘brug’ tussen de wensen van 

de organisatie en de vernieuwingen. We weten ruim van 

tevoren welke veranderingen in de oplossingen eraan 

komen. Nog ver voordat deze ‘live’ staan. Daardoor 

kunnen we onze klanten ruim van tevoren hierover 

informeren en samen met hen de nodige voorbereidingen 

treffen. Komen vernieuwingen te vroeg? Dan kunnen we 
deze tijdelijk ‘on hold’ zetten.

Volop aandacht voor security

Een digitale toekomst, maar wel met een zo groot 

mogelijke bescherming tegen de risico’s. Dat is onze 

ambitie. We zetten in op risicobeperkingen, monitoring en 

compliancy. Op die manier profiteren onze klanten van 
moderne technologie, terwijl de risico’s zo klein mogelijk 

blijven.

Kleine, kwalitatief sterke 

projectteams

Het klinkt als cliché: we zijn groot geworden door klein te 

blijven. Toch zit daarin een kern van waarheid. Wij werken 

daarom niet met projectteams van honderden mensen. 

We houden onze werkgroepen klein. Alleen op die manier 

kunnen we de hoogste kwaliteit combineren met een 

persoonlijke benadering.

Focus en KPI’s op klanttevredenheid

Natuurlijk zegt iedere IT-partner van zichzelf dat hij 

klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft. Wij ook. 

Het verschil: wij zetten er harde KPI’s op en sturen 

daarop aan. We meten de klanttevredenheid met 

diverse objectieve instrumenten en rusten niet totdat 

de klanttevredenheidsdoelstellingen zijn gehaald. We 

schaven continu aan onze technologie, maar ook aan de 

ervaringen die we daaromheen bieden.

Die klanttevredenheid is bij ons daarom een harde 

garantie. We sluiten naast de gebruikelijke SLA’s ook XLA’s 

af: Experience Level Agreements. Wij monitoren continue 
het feedback traject, handelen 90 procent van de tickets 

binnen de vooraf opgegeven tijd af en peilen met diverse 

instrumenten de tevredenheid rondom klantinteracties. 

Daarnaast zetten we in op ‘first-call resolution’ (FCR): de 
doelstelling dat één telefoongesprek voldoende moet 

zijn om het probleem te verhelpen. Dat alles om een zo 

prettig mogelijke gebruikservaring voor alle betrokkenen 

te garanderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Moderne Werkplek en onze dienstverlening? 

Neem contact met ons op via 036-5393100 of info@avensus.nl 


