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Hoe ontwikkel je een ‘werkplek in 
uitvoering’- strategie?



How do you respond 

to change?







”Ik geloof ook dat hij die zijn handelwijze weet aan te passen aan de tijdsomstandigheden, voorspoedig 

regeert, en dat omgekeerd degene die zijn optreden niet met de tijd in overeenstemming weet te 

brengen, niet voorspoedig regeert.”

Niccolò Machiavelli (1469-1527)



..

Uiteenzetting

van hoe je in 

deze tijd acteert

als je succesvol

wilt zijn









Alert: Active Inertia



AU T H E N T I E K E  

S T R O O M







The next strategic opportunity is here

How do you use 
technology 
innovation…

Mobile Big dataCloud Social

Customer 

growth

Embrace new 

models 

Increased

productivity

Real-time 

insights

to achieve business 
innovation?

?



Intelligent platform; 

Continuous innovation;

Cost savings;

Compliance; 

Self service;

Pay per use;

Automation;

Global network;

Unlimited storage and 

compute;

Integrated security;

Orchestration.

Mobile user experience; 

Productivity;

Any device;

Any place;

Any time;

Cost savings.



A Consistent Mobile User Experience

Hyperscale

Public Cloud

Private Cloud /

On-Premise

Public Cloud & Hosting

persona’s

any device



The approach

Personas

Scenario’s

Functional flexible

Startingpoint:

The Individual
Reliable IT

Company

objectives
On any device

HAVE AND USE CONSUME WHICH EXISTS OF RUNNING ON



Define Persona’s



Werkplek In Uitvoering
Handvatten voor thuis

Het waarom:

� Zet de mens centraal (humanisme)

Het hoe:

� Gebruik cloud om te bouwen en te

orchestereren

Het wat:

� Organiseer de Organisatie

� Zoek de business op

� Proof of Adventure

� Voorkom Active Inertia





Define Persona’s

Functiebeschrijvi
ng

Omschrijving van het 
inhoudelijke werk van de 
persona

Mijn Wensen

Wat heeft iemand nodig aan
IT faciliteiten om zijn of haar
werk beter te kunnen doen

Profielbeschrijving

Wanneer en op welk moment 
gebruikt iemand welke IT 
devices en
functionaliteiten/applicaties

Gebruik IT 
middelen

Inzichtelijk maken percentage 
dagelijks gebruik van IT 
functionaliteit / applicaties

Gebruik verklaren

Waarom maakt iemand
gebruik van een functionaliteit
/ IT systeem



Mission

To let people and organizations achieve more through 
intelligent usage of IT and focus on creating a great user 
experience.

Mensen en organisaties meer te laten bereiken door 
intelligent gebruik van IT en het realiseren van een
geweldige gebruikerservaring.



Security

Identity Management
Multi Factor Authentication; Rights Management Services; 
Machine Learning

Users Data Devices Apps



Business Value

Zodra je gebruik maakt van cloud computing voor de commodity zaken (email, samenwerken) heb je 
tijd en budget vrijgemaakt (je hoeft immers die on-premise infrastructuur hiervoor niet meer 
onderhouden). Deze tijd en budget kan je gaan gebruiken voor het implementeren van scenario’s die 
een hogere toegevoegde waarde brengen (zoals bv. IoT scenario’s). 

Users Data Devices Apps



Back to business!



Workshop Persona



Programma:

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Kick-off door dagvoorzitter Edith Koolen

10.20 uur Hoe ontwikkel je een ‘werkplek in uitvoering’-strategie? 

Door Roderick Derks

11.00 uur Workshop Persona door Roderick Derks en Jan Steur

12.00 uur Lunch

12.45 uur Workshop Office 365 door Toon Dillen 

13.40 uur Praktijkcase: De werkplek in uitvoering bij DELA 

Door Frank van Mook

14.10 uur De technische kant van de werkplek door Ivo de Zeeuw

15.00 uur Afronding en netwerkborrel



Case: Zolakia

• Zonnewering, lamellen, klimaatbeheersing, airco’s

• Opgericht in 1982 met 879 medewerkers nu

• Ambitie: in verbinding staan met klanten
• In verbinding staan met klanten

• Aantrekkelijke werkgever met goede werkomgeving

• Gezonde bedrijfsvoering met betere dienstverlening 

• Sales zowel online als door accountmanagers (tablet & 
laptop)

• Productie is deels geautomatiseerd en maatwerk (half 
fabricaten)

• Finance: facturen gaat handmatig en per post



Case: Zolakia

• ICT: beheerders, applicatie ontwikkelaars, analysten

• Situatie nu:
• Beheer werkplekken

• Prima LAN en WiFi netwerk

• Microsoft is de standaard op applicatie gebied

• Uitwijk in de Cloud (Azure) 

• Wens:
• Verhuizen naar groter kantoor met flexibele plekken

• Omgeving integreren met online sharepoint omgeving

• Online meetings

• Delen van documetnen

• Finance moet paperless werken en facturen moeten 
geautomatiseerd worden



Define Persona’s

Functiebeschrijvi
ng

Omschrijving van het 
inhoudelijke werk van de 
persona

Mijn Wensen

Wat heeft iemand nodig aan
IT faciliteiten om zijn of haar
werk beter te kunnen doen

Profielbeschrijving

Wanneer en op welk moment 
gebruikt iemand welke IT 
devices en
functionaliteiten/applicaties

Gebruik IT 
middelen

Inzichtelijk maken percentage 
dagelijks gebruik van IT 
functionaliteit / applicaties

Gebruik verklaren

Waarom maakt iemand
gebruik van een functionaliteit
/ IT systeem


