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Dit is de moderne werkplek
Onderweg, thuis, met braille-apparatuur, vanuit een rolstoel, 
in het park – de werkplek van nu is net zo divers als uw 
medewerkers. Wilt u al uw mensen, jong en oud, maximaal 
de mogelijkheid geven hun talent voor u in te zetten, dan is 
keuzevrijheid in hun werkplek onmisbaar. Met onze complete 
werkplekoplossing, op basis van Microsoft 365, biedt u ze die 
vrijheid.  

In deze paper delen we onze expertise van moderne 
werkplekken met u. U ontdekt wat er komt kijken bij de 
inrichting van zo’n werkplek en hoe u de best passende keuzes 
selecteert uit de duizenden opties die Microsoft 365 biedt.  
Vragen? Klik hier voor contact met onze adviseurs. 

http://kpn.com/modernworkplace
https://marketing.kpn.com/ContentRenderer/default.aspx?ID=dStK0sX3KiipQSZbkjDKUa21DJhmgOxK2RZ_IV6hGn7dTwwLTGgbY%2BpcRw5w_sbr43VFfgozQNn3dD&PRODUCT=modern-workplace
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Vrij om je eigen werk in te delen
Mannen in pakken? In sommige kantoortuinen zie je ze al 
bijna niet meer. Onze werkomgeving ziet er na een paar 
emancipatiegolven heel anders uit dan enkele decennia 
terug. Ouders (m/v) volgen de soms grillige roosters van 
scholen en crèches – vergaderingen wonen ze thuis of 
onderweg online bij. Ben je blind of doof, dan kun je met 
enkele aanpassingen aan de fysieke werkomgeving net 
zo goed je werk doen. En waarom zou je een stapje terug 
moeten doen als je de 60 passeert? 

Dankzij moderne technologie zijn werkdagen en taken nu 
zo te organiseren dat eventuele beperkingen er nauwelijks 
meer toe doen. Dat iedereen werkt vanuit de eigen 
mogelijkheden. Wij helpen u graag bij de realisatie van zo’n 
moderne werkplek. Microsoft 365 levert de ingrediënten, wij 
de expertise om de werkplek helemaal naar uw smaak en 
voorkeuren te presenteren.

Talent maximaal inzetten
In een tijd dat talent niet voor het oprapen ligt, wil je als 
organisatie niets verspillen. Geen enkele competentie, geen 
enkele vaardigheid. En dat vraagt om een werkplek die de 
uiteenlopende werkritmes en -stijlen van medewerkers kan 
volgen. Die medewerkers ook werkelijk de vrijheid geeft om 
dagen en werkzaamheden in te delen. Zodat ze hun talent 

maximaal in kunnen zetten voor uw organisatie en u een 
magneet bent voor talent dat al binnen is óf van buiten 
komt. Want de geboden vrijheid is voor een groeiend 
aantal mensen, jong en oud, een randvoorwaarde.

Innovatie en digitalisering
De moderne werkplek is een optelsom van apparatuur 
en verschillende kantoorapplicaties vanuit een publieke 
cloud, die toegang geeft tot specifieke applicaties voor een 
bedrijf of branche, en beheerd vanaf een centraal punt. 
Natuurlijk voorzien van diverse veiligheidsmaatregelen 
en authenticatiemogelijkheden. Zo’n moderne werkplek 
is doorgaans gericht op zo eenvoudig mogelijk kunnen 
samenwerken.

Dat maakt de moderne werkplek niet alleen de manier om 
mensen aan uw organisatie te binden, het geeft ook een 
enorme stimulans aan de innovatie en digitalisering van 
uw organisatie. Veel organisaties gebruiken de introductie 
van een moderne werkplek als een startpunt in de transitie 
naar de cloud en een belangrijk element om door te 
groeien in hun cloudvolwassenheid. In deze paper leest en 
ziet u hoe dat precies in zijn werk gaat.

 

Even vooraf
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1. Meteen gebruiksklaar 
Uw medewerker is in zijn of haar vrije tijd als consument 
gewend aan serviceniveaus zoals grote online winkels en 
retailers die bieden. Denk aan bestellen vanaf de bank, of 
de eigen instellingen online eventjes aanpassen aan een 
nieuwe situatie. De laatste topervaring die ze met dergelijke 
service opdoen, is voor hen de nieuwe standaard waarmee 
ze andere dienstverlening beoordelen. Ook die van u, als 
werkgever.

Nieuwe standaard 
De manier waarop u de verschillende onderdelen van 
de moderne werkplek aanbiedt, zullen ze volgens die 
standaard beoordelen. Net als de wasmachine die keurig 
aangesloten en gebruiksklaar afgeleverd wordt, verwachten 
ze van u als werkgever dat ze op hun eerste werkdag 
meteen aan de slag kunnen. Rekening houdend met hun 
specifieke situatie. Het grote verschil met een wasmachine 
is overigens wel dat zo’n moderne werkplek uit de cloud 
continu blijft veranderen en innoveren. 

Productief vanaf dag één
Een werkplek die meteen gebruiksklaar is, iedere ochtend 
weer, komt u goed uit. U wilt ook dat uw medewerkers 
direct (weer) aan de slag kunnen na uitbreidingen en 
upgrades, ontvangst van nieuwe apparatuur, software 
of toegang tot data. Meteen gebruiksklaar betekent ook: 
geen belemmering om mee te draaien, zodat elke nieuwe 
medewerker vanaf dag 1 productief is en direct kan 
bijdragen aan het succes van uw organisatie.

2. Relevant en praktisch voor elke medewerker
Met de bonte schakering aan medewerkers op de 
werkvloer, is het een achterhaalde gedachte dat elke 
medewerker wel met dezelfde set aan hard- en software 
aan de slag kan. Een moderne werkplek past zich aan 
alle werkstijlen en -profielen aan. Zeker nu steeds meer 
medewerkers steeds intensiever gaan samenwerken.

Van functie tot vaardigheden
Wat iemand op haar of zijn werkplek nodig heeft, verschilt 
per rol, leeftijd of generatie, fysieke mogelijkheden, 
kennisniveau, vaardigheden, dienstverband en werktijden. 
De ene neemt haar eigen tablet mee, de ander heeft een 
desktop met 2 schermen nodig. En waar de ene groep 
het prettig vindt om zelf de instellingen aan te passen via 
een beheer-app, wil een andere groep niets liever dan een 
kant-en-klare laptop. 

Manieren van samenwerken
De intensiteit van samenwerken neemt overal toe. Dat 
komt door de groeiende complexiteit van dienstverlening 
en producten, vanwege specialisatie van nichebedrijven 
en ketens die langer worden, en vanwege de groei van 
de netwerkeconomie. Wel verschilt de mate waarin en 
de manier waarop mensen samenwerken. Voor sommige 
medewerkers betekent dat geregeld grenzen oversteken: 
fysiek, tussen landen, én virtueel, tussen tijdzones. En waar 
de ene nog pen en papier pakt, start de ander meteen een 
videocall. Een moderne werkplek ondersteunt én overbrugt 
die verschillen.

‘Nu medewerkers steeds meer 
en intensiever samenwerken, 
worden verschillen in werkstijlen 
duidelijker. Een moderne werkplek 
ondersteunt én overbrugt die 
verschillen.’

De 4 elementen van de 
moderne werkplek

Wat maakt een werkplek nu tot een ‘moderne werkplek’? Wij onderscheiden 
4 elementen die zorgen voor een werkplek, passend bij de verwachtingen en 
behoeften van medewerkers anno nu. In organisaties die snel en gecontroleerd 
(willen) digitaliseren.
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Verschillen tussen generaties worden scherper
Dat er verschillende generaties op de werkvloer aan 
het werk zijn, is iets van alle tijden. Wat verandert, is het 
verschil in vaardigheid met technologie en de omgang met 
de cultuurveranderingen die dat meeneemt. Bovendien is 
er de verhoging van de pensioenleeftijd, waardoor de kans 
dat 5 generaties één werkvloer delen, toeneemt.

3. Veilig 
Hoe harder we digitaliseren, hoe belangrijker security 
wordt. Met steeds meer apparaten, op steeds meer locaties, 
die met steeds meer andere apparaten verbonden zijn, is 
die beveiliging een stuk complexer geworden. Eindeloos 
investeren en verder dichttimmeren is geen optie – dat 
gaat ten koste van andere noodzakelijke investeringen en 
uw flexibiliteit. En remt bovendien de snelheid en de groei 
van uw organisatie.

Het is dus noodzakelijk om op een andere manier te kijken 
naar beveiliging van de moderne werkplek, op een ander 
niveau. Die andere manier is beveiliging aan de bron: door 
de data die medewerkers op hun werkplek gebruiken 
goed te versleutelen. Dan maakt het niet meer uit of een 
medewerker op de eigen laptop per ongeluk een keer via 
een onveilige verbinding werkt. 

Daarnaast is er technologie zoals gezichtsherkenning, die 
het mogelijk maakt om authenticatie razendsnel te laten 
verlopen. Uw medewerkers ondervinden geen vertraging 
in het werkproces. Probeert iemand anders via de tablet 
te werken, dan blokkeert deze onmiddellijk. Zo is de 
eigen werkplek dus goed afgeschermd en toch altijd snel 
toegankelijk voor de juiste mensen.

4. Eenvoudig in beheer 
Met al die verschillende werkplekbehoeftes vraagt de 
moderne werkplek om efficiënt beheer. Zo moet het 
eenvoudig zijn om verschillende soorten groepen aan te 
maken en elke groep specifieke rechten toe te kennen. 
Denk aan een indeling op basis van werkstijlen: veel 
onderweg of juist een vaste locatie. Of op basis van 
vaardigheden: handig met ICT of juist helemaal niet.

Heeft u veel tijdelijke medewerkers of werkt u in een 
projectorganisatie? Dan is het voor u belangrijk dat u 
eenvoudig en snel nieuwe accounts kunt aanmaken 
of verwijderen. Daar wilt u geen kostbare en steeds 
schaarsere ICT-professionals op zetten. Zij zijn hard nodig 
voor de innovatie van uw organisatie. Een systeem dat zo 
eenvoudig is dat facilitair medewerkers het na een korte 
training kunnen bedienen, heeft daarom de voorkeur.

Senioren Leiders Medioren Junioren Jeugd

• Democratisch 
beslissen

• Vergaderen, 
eenheid nastreven

• Instrueren en 
verbeteren 

1940 - 1955

• Verbinden van 
perspectieven
• Luisteren en 

verklaren
• Samenwerken, 

coachen

1955 - 1970

• Versnellen 
besluitvorming
• Kennis delen, 

leren
• Interactief

communiceren

1970 - 1985

• Open werksfeer
• Persoonlijke 
ontwikkeling

• Keuzevrijheid

1985 - 2000

• Vrij en kritisch 
denken

• Rationele 
beslissingen

• Onbeperkte 
informatie  

 

2000 - 2015
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Wij onderscheiden 4 stappen. Wanneer u deze doorloopt, 
zorgt u ervoor dat de moderne werkplek echt werkt. Dus 
nee, de moderne werkplek is geen kwestie van aanschaffen 
en klaar. Maar steekt u er tijd en energie in, dan is uw 
organisatie ook echt klaar voor een volgende stap.

1. Inventariseer de werkstijlen in uw organisatie. 
In uw organisatie houden mensen er allerlei werkstijlen 
op na. Sommige zijn veel onderweg, andere zijn juist sterk 
gebonden aan de fysieke locatie. Sommige zijn ICT-
vaardig, andere niet. Aan de hand van de gedefinieerde 
werkstijlen ontwikkelt u persona’s: een omschrijving van 
de verschillende soorten gebruikers. Die omschrijft u 
niet als een groep, maar echt als een persoon – als een 
persoon die de groep in kwestie representeert, een fictieve 
vertegenwoordiger van die groep. Bijvoorbeeld: ‘Esther, 
25 jaar, houdt van gamen, heeft hbo-niveau, is 2 dagen 
per week op afwijkende locaties/onderweg aan het werk’. 

Of: ‘Peter, 47, wo-niveau, ICT-vaardig, is blind en gebruikt 
speciale apparatuur, stelt liefst zelf standaardinstellingen 
bij’.

2. Maak op basis van die werkstijlen een standaard- of 
basisinrichting per profiel.
Wanneer u een duidelijk beeld heeft van de verschillende 
werkstijlen in uw organisatie, is de volgende stap deze 
stijlen te vertalen naar een basisinrichting per profiel. Het 
ligt voor de hand te kiezen voor een pakket dat de meeste 
organisaties al gebruiken: Microsoft. Naast de bekende 
oplossingen van Office 365, is er nu namelijk de complete 
cloudoplossing Microsoft 365, met een indrukwekkend 
scala aan applicaties, toepassingen en keuzeopties voor de 
werkplek. 

Keuzes maken
Die veelheid aan opties – denk aan zo’n 5.000 vinkjes die 

In 4 stappen naar een 
moderne werkplek

Meer werkplezier, hogere productiviteit en medewerkers die eenvoudiger 
samenwerken en genieten van hun vrijheid om te werken waar en wanneer het 
past: belangrijke redenen voor organisaties om de stap te zetten en te kiezen 
voor een moderne werkplek. Dat er meer nodig is dan alleen de aanschaf van 
een nieuw platform om er ook echt een succes van te maken – daar bent u van 
overtuigd. Maar waar te beginnen? 

Ter inspiratie: de profielen die wij ontwikkelden 
Op basis van langdurig onderzoek en onze ervaring 
in het beheer van inmiddels 150.000 werkplekken, 
ontwikkelden wij 5 profielen. Deze profielen installeren 
wij als een standaardconfiguratie bij onze klanten. We 
helpen medewerkers op weg en houden daarna de 
profielen constant up-to-date.

Zelfredzaamprofiel
• Voor de ICT-vaardige medewerker, met veel 

vrijheid en verantwoordelijkheid
• Mag zelf applicaties installeren en data 

opslaan
• Kan zelf de basisinstellingen aanpassen,  

uiteraard binnen het securitybeleid

Ontzorgdprofiel
• Heel eenvoudig in gebruik
• Direct inloggen met eigen e-mailadres of 

biometrisch
• Benodigde applicaties staan meteen in startmenu

  Security first-profiel
• Hoog niveau van applicatie- en 

databeveiliging
• Werkt alleen op het eigen veilige netwerk, 

met eigen applicaties en apparatuur
• Wachtwoordbeleid is strikt

  Wisselwerkprofiel
• Makkelijk in gebruik voor meerdere 

medewerkers
• Na inloggen, haalt het apparaat de data en 

applicaties op
• Apparaat zelf bevat lokaal geen data en applicaties
 

  Kioskprofiel
• In gebruik als wallboard of 

demonstratiescherm
• Beperkt gebruik, slechts één applicatie nodig
• Meerdere apparaten op afstand bediend
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u aan of uit kunt zetten – is een groot voordeel, maar kan 
ook ontmoedigend werken. De profielen of werkstijlen 
die u in stap 1 heeft gedefinieerd, helpen u daarom nu om 
keuzes te maken en een aantal standaardinrichtingen te 
maken. Met zo’n inrichting biedt u uw medewerkers een 
afgewogen pakket aan applicaties, beveiligingsniveau, 
dataclassificatie en hardware. Goed aangesloten op de 
werkzaamheden en werkstijl van elke medewerker.  

3. Zorg voor veilige randvoorwaarden en voldoende 
capaciteit.
Om goed gebruik te maken van alle mogelijkheden die 
de moderne werkplekken bieden, is een veilige en goede 
connectie met internet een randvoorwaarde. Daarnaast 
stopt de ondersteuning van Windows 7 vanaf januari 2020. 
Een upgrade naar Windows 10 is daarom ook noodzakelijk. 

Vanwege de architectuur en de inrichting van de security 
in Microsoft 365, is het in de meeste gevallen geen enkel 
probleem om met bestaande branchespecifieke en zelfs 
met uw oudere applicaties te blijven werken. Wel is het 
nodig om kritisch te kijken naar verouderde tablets en 
laptops. Om veilig de hardware te kunnen gebruiken als 
moderne werkplek, is minimaal een bepaalde capaciteit 
en set aan specificaties nodig. Denk bijvoorbeeld aan een 
goede wifi- of lan-verbinding voor het videobellen en 
-vergaderen.

4. Aan de slag. 
Wanneer de configuraties en apparatuur klaar staan, 
de connectiviteit optimaal is en de veiligheid op het 
juiste niveau, kunnen uw medewerkers aan de slag. Uit 
onderzoek van Microsoft blijkt echter dat veel organisaties 
worstelen met de overstap van een pilot of proof-of-
concept naar een daadwerkelijke migratie. Het gebruik 
stokt, medewerkers grijpen terug op oude toepassingen en 
de verwachte voordelen van de nieuwe werkplek blijven 
uit. Waarom? Het aantal keuzes is simpelweg te groot, 
de werkstijlen of profielen waarschijnlijk onvoldoende 
uitgewerkt. Sommige bedrijven slaan stap 1 en 2 zelfs 
helemaal over. Wij adviseren echt goed stil te staan bij stap 

1 en 2, en daar een specialist bij te betrekken. Door dat in 
een vroeg stadium te doen, weet u zeker dat de moderne 
werkplek u oplevert wat u ermee beoogde. 

Enthousiasme aanwakkeren
In dit stadium, in stap 4, laat u uw mensen de voordelen 
beleven in een praktisch adoptieprogramma. Neem 
bijvoorbeeld in korte krachtige sessies uw medewerkers, 
per profiel en werkstijl, mee langs de mogelijkheden die 
Microsoft 365 ze biedt. Technische uitleg is nauwelijks 
nodig. Wel zet u met dergelijke sessies de verbeelding van 
uw mensen aan het werk. U wakkert het enthousiasme 
aan. Medewerkers ontdekken wat allemaal mogelijk is, ze 
gaan ter plekke samen met elkaar aan de slag, zien hoe 
eenvoudig ze data kunnen delen – of juist op slot kunnen 
zetten – en hoe ze met een gezichtsscan inloggen. Ze 
ontdekken nu echt de toegevoegde waarde.

Basis voor uw cloudvolwassenheid
In Nederland is er bijna geen organisatie meer te 
vinden zónder een cloudoplossing. Toch zijn er nog veel 
organisaties die zoeken naar een meer strategische en 
integrale overgang naar de cloud. KPN Modern Workplace 
helpt u daarbij. Door alle werkplekken naar de cloud over 
te brengen, krijgen uw medewerkers een up-to-date 
werkomgeving. Zelf hebt u één centrale beheeromgeving, 
inclusief stevige controle over uw bedrijfsdata en 
-applicaties. 

Soepele cloudtransitie
Hoe wij dat voor u organiseren? Met onze KPN Modern 
Workplace maken we in de cloud een veilige connectie 
tussen de werkplekken van uw medewerkers en uw 
huidige applicatielandschap. Zo hoeft u niet in één keer 
alles over te brengen. Pas wanneer een applicatie echt 
aan vervanging toe is, maakt u de overstap naar de cloud. 
Tot voor kort was het koppelen van oudere applicaties 
aan moderne werkplekoplossingen niet mogelijk. Met de 
publieke cloudoplossingen van Microsoft Azure kan dat 
heel veilig. 

8
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Van pilot naar echte werkplek
De stap van een pilot of een proof of concept naar 
daadwerkelijk gebruik van alle mogelijkheden die Microsoft 
365 biedt, is voor veel organisaties een grote stap. Wij 
ontwikkelden daarom samen met Microsoft een manier om 
de keuzes te bundelen tot een aantal standaardinstellingen 
die bij veel organisaties past. Individuele medewerkers 
krijgen zo een relevante werkplek, inclusief de juiste 
hardware, verbindingen, applicaties en data. Dat stimuleert 
ze om alle mogelijkheden te gebruiken. Bovendien spoort 
het aan tot meer en slimmer samenwerken. Zo profiteert 
u ook van een gunstig effect op het werkklimaat in uw 
organisatie als geheel. 

Onze oplossing: KPN Modern Workplace 
Kiest u voor onze managed service, dan kiest u voor een 
moderne werkplek die nauwelijks onderhoud nodig heeft. U 
krijgt een complete end-to-end-oplossing, met apparatuur, 
applicaties, beheer, adoptietrajecten en makkelijke 
selfservice-instrumenten. Inclusief de profielen (zie pagina 
7) die wij ontwikkelden op basis van onze ervaring in het 
beheer van ruim 150.000 werkplekken. Op basis van onze 
klantervaringen hebben we een best practice ontwikkeld 
die bewezen succesvol is. 

Maakt u al deels gebruik van Microsoft 365? Dan kunnen 
we ook eenmalig de best practice bij u installeren. Of aan 
uw ontwikkelteam ter beschikking stellen. Vraag ons naar 
de mogelijkheden voor uw organisatie. We helpen u graag!

 

Uw voordelen
• Laagdrempelig toegang tot de duizenden keuzes en 

mogelijkheden die Microsoft 365 uw medewerkers biedt.
• Belangrijke stap in de cloudtransitie: u koppelt uw 

bestaande eigen applicaties veilig aan de werkplekken in 
de publieke cloud. 

• Tevreden medewerkers, die altijd en overal kunnen 
werken op een werkplek die precies past bij hun 
werkritme en behoeftes.

• Altijd up-to-date werkplekken, automatisch aangevuld 
met de nieuwste mogelijkheden – daar zorgen wij voor.

• Veiliger dan ooit, vanwege verschillende 
authenticatieniveaus, nieuwste technologie en 
beveiliging aan de bron: de data.

‘We beheren ruim 150.000 
werkplekken in Nederland. Die 
ervaring hebben wij vertaald 
naar een bewezen best 
practice.’

Wij maken het met KPN Modern Workplace voor u eenvoudiger om het talent 
van uw medewerkers volop te benutten. Om zelfs aantrekkelijker voor talent te 
worden. Uw medewerkers krijgen een relevante en up-to-date werkplek. U krijgt 
alle keuzes en mogelijkheden die de werkplekoplossingen van Microsoft 365 u 
biedt, maar dan in een overzichtelijk aantal configuraties. Kant en klaar en als 
een managed service, zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer van 
uw werkplekken. Ontwikkelt Microsoft nieuwe mogelijkheden die goed bij één of 
meerdere profielen passen? Dan zorgen wij dat die daar eenvoudig onderdeel 
van worden.

Zo werkt KPN Modern 
Workplace
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