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De zegen van digitale werkplekken
Een remote-firststrategie als efficiencydriver en talentmagneet

Voor een meerderheid van de organisaties (69 pro-
cent) is telewerken een ad-hocaangelegenheid. Het is 
vaak min of meer uit noodzaak geboren. Bijvoorbeeld 
om werknemers die tijdelijk niet naar kantoor kunnen 
komen te voorzien van een werkplek. Daardoor heb-
ben veel bedrijven nooit bewust gebouwd aan een 
digitale werkplek voor hun workforce. Het logische 
gevolg: wanneer iedereen onverhoopt moet thuiswer-
ken, zijn organisaties nauwelijks voorbereid.

Volgens onderzoek kost een werknemer die geen toe-
gang heeft tot zijn desktop iedere dag 4000 dollar. Dat 
bedrag geldt voor een Fortune 500-bedrijf. De kosten 
voor een gemiddelde mkb-organisatie liggen onge-
twijfeld iets lager. Het onderzoek stamt bovendien uit 
2015. Inmiddels kunnen medewerkers door de komst 
van krachtige tablets en smartphones ook zonder 
desktopomgeving nog enig werk verrichten, mits die 
devices toegang verschaffen tot benodigde applicaties 
en data. De kernboodschap blijft echter overeind: een 
goed werkende desktopomgeving is cruciaal voor de 
continuïteit.

EEN REMOTE-FIRSTSTRATEGIE.

Dit zijn de voordelen.
Een remote-firststrategie is niet alleen goed voor de 
continuïteit. Het heeft een aantal voordelen die voor 
een aanzienlijk concurrentievoordeel kunnen zorgen:

1.  Aantrekken en vasthouden van talent
Wanneer medewerkers thuiswerken, is de fysieke 
afstand tot het kantoor geen beperking meer in de 
zoektocht naar talent. Dat leidt volgens Laurel Farrer, 
CEO van adviesbureau Distribute Consulting, tot ge-
middeld wel 3000 procent meer reacties op vacatures. 
De thuiswerkoptie vergroot niet alleen de kwantiteit, 
maar kan ook een boost geven aan de kwaliteit van de 
sollicitantenpool.
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Een workforce die op afstand werkt, is beslist geen uitzondering meer. Organisaties 
die daar altijd bewust op aansturen, zijn echter nog altijd in de minderheid. On-
terecht, want een remote-firststrategie verbetert de concurrentiepositie en versterkt 
de bedrijfscontinuïteit. Dat vraagt echter wel om een digitale werkplek, en een 
end-to-endoplossing om deze in goede banen te leiden.

EEN REMOTE-FIRSTSTRATEGIE ALS 
EFFICIENCYDRIVER EN TALENTMAGNEET
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ervaringen en perspectieven. Organisaties zijn zo een 
betere afspiegeling van hun doelgroep, en zijn door-
gaans inventiever, creatiever en slagvaardiger.

Het is voor organisaties met een remote-firststrategie 
eenvoudiger om die gewenste diversiteit te bereiken. 
Bijvoorbeeld doordat het gericht kan zoeken in geo-
grafische regio’s die de workforce inclusiever maken. 
Fysieke locatie is immers minder van belang, wat het 
werknemersaanbod en keuzemogelijkheden daarin 
vergroot.

Sowieso kijken organisaties met veel medewerkers op 
afstand anders naar hun workforce. “Organisaties die 
bewust inzetten op een remote-firststrategie, hebben 
de neiging aan te sturen op output”, legt Farrer uit. 
“Het resultaat: Bedrijven worden meer gefocust op 
wat mensen doen, en minder op wie of waar ze zijn.”

4. Grotere productiviteit
De meest succesvolle organisaties gaan uit van het 
principe dat werk iets is dat mensen doen, niet een 
plek waar mensen naartoe gaan. Niet de locatie van 
het werk, maar het resultaat staat centraal. Dat werpt 
zijn vruchten af. Volgens onderzoek zoals de Status of 
Telework in the Federal Government zijn organisaties 
met een remote-firststrategie zo’n 60 procent produc-
tiever en besparen zij op kosten en energieverbruik.

Ondanks de bewezen voordelen kan het zeker voor 
meer traditioneel ingestelde managers een behoorlijke 
omslag zijn. Niet op de laatste plaats gevoelsmatig. 
Voor een succesvolle remote-firststrategie zijn ge-
degen trainingen dan ook belangrijk. Niet alleen voor 
medewerkers, maar zeker ook voor de management-
laag. Proactieve communicatie, kritisch denken en 
management van de eigen taken zijn daarin belangrij-
ke aandachtspunten. Bij een resultaatgerichte mindset 
is vertrouwen en communicatie cruciaal. Nog veel 
meer dan bij een setting waar medewerkers in elkaars 
fysieke nabijheid werken.

Het is vervolgens zaak dat de organisatie deze geogra-
fisch verspreide workforce van de juiste tools voorziet. 
Investeren in telewerkmogelijkheden is goedkoper dan 
keer op keer op zoek moeten naar nieuw talent. Met 
de gouden combinatie van een juiste onboarding- en 
teamworkstrategie en een digitale werkplek blijven 
talenten de organisatie gemiddeld langer trouw en 
voelen ze zich bovendien minder sociaal geïsoleerd.

De mogelijkheid om met de juiste tools vanuit wil-
lekeurig welke plek te werken, geeft bovendien een 
enorme boost aan de werknemerservaring. Een mo-
derne digitale werkplek brengt veel processen, tools, 
portals en apps samen in een gebruiksvriendelijke, 
gemakkelijk te benaderen interface. Een die boven-
dien werkt met alle mogelijke apparaten. Werkgevers 
kunnen via de cloud van hun voorkeur nieuw talent 
voorzien van alle benodigde resources om overal te 
kunnen werken. Ze kunnen op die manier nieuwe me-
dewerkers vanaf de eerste werkdag nauw betrekken.

2. Veiligheid vergroten
Veel organisaties noemen zorgen over security als een 
belangrijke showstopper voor een remote-firststrate-
gie. Buiten de bedrijfsmuren is er zonder een door de 
organisatie toegewezen en beheerde digitale werkplek 
immers nauwelijks zicht op de door medewerkers 
gebruikte apps en beveiligingsvoorzieningen.

Met een vanuit de organisatie gefaciliteerde moderne 
digitale werkplek is dat geen geldig argument meer. 
Sterker nog, zo’n werkplek houdt gevoelige data ook 
buiten de bedrijfsfirewall veilig, dankzij intrinsieke 
beveiliging van de hierop aanwezige apps en gegevens. 
Het vergemakkelijkt bovendien IT-beheer en governan-
ce, omdat de digitale werkplekken eenvoudig centraal 
beheersbaar zijn.

3. Een grotere diversiteit van het personeels
bestand
Een inclusieve, diverse workforce heeft allerlei voor-
delen. De samenwerking tussen mensen met verschil-
len in bijvoorbeeld achtergrond, geslacht, leeftijd en 
seksuele voorkeur leidt tot een grotere variëteit aan 
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EEN FLEXIBELE WORKFORCE.

Dit zijn de aandachtspunten voor IT
Het is de verantwoordelijkheid van de IT-afdeling 
ervoor te zorgen dat de juiste applicaties via de juiste 
devices bij de juiste gebruikers terechtkomen. Met de 
toenemende groei van het aantal devices is dat ech-
ter een lastige opgave. Bovendien was de regelgeving 
rondom dataverwerking door de komst van de AVG 
nog nooit zo streng als nu.

Voor IT is het haast onmogelijk alle dataverwerkingen 
op alle door werknemers gebruikte devices in goede 
banen te leiden. Niet tijdens een normale gang van 
zaken, en al helemaal niet tijdens een crisis. Dit zijn de 
uitdagingen voor IT van een remote-firststrategie:

1. Mobiele toegang tot alle benodigde applicaties
Applicaties zijn het belangrijkste gereedschap van de 
kenniswerker. Toegang tot die applicaties moet ge-
garandeerd zijn. Voor reguliere kantoorsoftware voor 
tekstverwerking, presentaties en spreadsheets is dat 
niet zo’n probleem. Deze zijn immers steeds vaker 
(deels) cloudgebaseerd. Lastiger wordt het toegang 
te verlenen tot bijvoorbeeld bedrijfsspecifieke (leg-
acy)-applicaties die niet in de cloud draaien. Zonder 
speciale software vereist dat behoorlijk wat kunstgre-

Een remote-firstorganisatie zorgt voor een prettiger 
werkklimaat. Omdat medewerkers zelf bepalen hoe 
en waar ze werken, is nauwelijks of geen microma-
nagement nodig. En omdat managers beter inzicht 
hebben in de resultaten, kunnen zij gemakkelijker 
beslissingen nemen. Tegelijkertijd zorgt het sterkere 
gevoel van vertrouwen en verantwoordelijkheid voor 
een aantrekkelijkere bedrijfscultuur.

Leidinggevenden hebben met een remote-firstaanpak 
nog een troef in handen. Digitale werkplekken laten 
zich uitstekend monitoren op gebruik. Door trends 
hierin te analyseren, kan overwerk vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Zo kunnen ze uiteindelijk burn-outs 
voorkomen.

 THUISWERKEN LOONT.
 Enkele opvallende onderzoeksresultaten.

 •  63% van de ondervraagden zegt thuis productie-
ver te zijn.

 •  65% van de ondervraagden zegt zijn werkgever 
meer trouw te blijven vanwege de thuiswerk-
mogelijkheden.

 •  Een werkgever bespaart door medewerkers de 
helft van de tijd te laten thuiswerken gemiddeld 
11.000 euro per jaar. De oorzaken: toegenomen 
productiviteit, lagere kantoorkosten en minder 
ziekteverzuim.

   (Bron: U.S. Office of Personnel Management, 
“Status of Telework in the Federal Government 
Report to Congress, Fiscal Year 2018.”)

 •   De mogelijkheid om thuis te werken en flexibele 
uren zijn de meest genoemde pullfactoren in de 
zoektocht naar een nieuwe baan.

   (Bron: Work Environment Survey, Capital One, 
aug. 2019)
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pen. Zo draaien .NET- en Java-applicaties alleen op 
het bedrijfsnetwerk en zijn ze sterk afhankelijk van de 
juiste configuratie van de clients waarop ze draaien.

2. Mobiele toegang tot alle benodigde data
Naast applicaties moeten medewerkers ook bij alle 
benodigde bedrijfsdata kunnen. Dat is niet altijd ge-
makkelijk, want die staan vaak verspreid over public 
clouds, private clouds en on-premises servers. Ook 
voor een goede werking van applicaties is vaak toe-
gang tot bepaalde data vereist.

3. Beheer van alle devices
Medewerkers gebruiken voor hun werk tal van devices, 
zowel zakelijk als privé. Dat levert allerlei securityrisi-
co’s op. Het kan voor IT lastig zijn te garanderen dat 
al die apparaten voorzien zijn van securityvoorzienin-
gen en de laatste updates. Laptops in beheer van de 
organisatie zijn vaak vooraf voorzien van VPN-software 
voor een betere en veiligere mobiliteit. Maar ook voor 
zakelijke apparaten geldt dat IT ze niet altijd gemakke-
lijk op afstand kan voorzien van patches en updates.

4. Faciliteren van communicatie en samenwerking
Met een workforce die grotendeels thuiswerkt, is een 
goede communicatie en samenwerking geen van-
zelfsprekendheid. Natuurlijk zijn er volop tools voor 
bijvoorbeeld het uitwisselen van en samenwerken 
aan bestanden. IT moet hierin wel een sturende rol 
aannemen. Ze moeten de juiste oplossingen kiezen, 
uitrollen, zorgen voor juiste instellingen en veiligheids-
voorwaarden en verzekeren dat het werkt op alle 
apparaten.

5. Verlenen van support op afstand
Even binnenlopen bij een medewerker met een  
technisch probleem is in een remote-firstsituatie vaak 
onmogelijk. IT moet ervoor zorgen dat medewerkers 
zo zelfredzaam mogelijk zijn en waar mogelijk hun ei-
gen problemen kunnen oplossen. Bij ernstigere zaken 
moet snelle en effectieve hulp op afstand mogelijk 
zijn.

DE OPLOSSING?
VMware Workspace ONE: de geïntegreerde en con-
sistente digitale werkplek. Een remote-firststrategie 
vraagt gezien alle uitdagingen om een end-to-end-
oplossing. Een die eenvoudig in veilige en productieve 
digitale werkplekken voorziet en IT het nodige instru-
mentarium geeft voor beheersbaarheid, security en 
support. Dit alles is mogelijk met VMware Workspace 
ONE. Dit platform integreert toegangsbeheer, applica-
tiemanagement en multiplatform endpointmanage-
ment. Het levert daarmee een consistente, geïnte-
greerde werkplek, ongeacht het gebruikte device.

VMWARE WORKSPACE ONE BIEDT DE VOLGENDE 
FUNCTIONALITEITEN:

1. Eenvoudig apparaatbeheer
Via Workspace ONE kan de IT-afdeling ieder apparaat 
dat toegang nodig heeft tot bedrijfsresources registre-
ren en monitoren. De oplossing correleert data over 
het apparaat, apps en gebruikersgedrag met elkaar en 
bewaakt zo een probleemloze werking. Tegelijkertijd 
geven deze inzichten de mogelijkheid om de gebruik-
servaring te optimaliseren, kostenbesparingen door te 
voeren en de security te verbeteren.

IT kan bedrijfsapparatuur eenvoudig beheren via een 
cloudomgeving. Gebruiken de remote medewerkers 
privé-apparaten voor hun werk, dan kan IT de be-
drijfsdata isoleren van de persoonlijke apps. VMware 
Workspace ONE is niet kieskeurig; het kan overweg 
met Windows 10, Mac OS, Android, iOS, Linux en 
Chrome OS. Het uitrollen van afzonderlijke applicaties 
of complete digitale werkomgevingen kan ‘over the 
air’, zonder dat een IT’er fysiek bij het apparaat hoeft 
te zijn. Hetzelfde geldt voor patches en updates. Op 
die manier is bestaand, maar ook nieuw talent vanuit 
waar ook ter wereld direct ‘in business’, en kunnen zij 
werken vanuit een omgeving die is opgezet volgens de 
richtlijnen van de organisatie.
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2. Betrokkenheid, samenwerking en communicatie
Workspace ONE versterkt de positie van de organisatie 
op de arbeidsmarkt en verbetert de betrokkenheid van 
nieuw talent en bestaande medewerkers die vanuit 
huis werken. Zo voorziet de Workspace ONE Intelligent 
Hub in onboardingworkflows, een bijgewerkte applica-
tiecatalogus en toegang tot de volgende diensten:

•   VMware Workspace ONE Notifications:  
Gebruikers ontvangen in-app- en pushnotificaties. 
Op die manier kan de IT-afdeling richting alle  
gebruikers, apparaten, afdelingen of individuen  
statusupdates of belangrijke mededelingen sturen.

•   VMware Workspace ONE Catalog: Vanuit  
deze ‘app store’ kunnen gebruikers allerlei appli-
caties (SaaS, web, native, virtueel) via een single 
sign-on-methode opstarten of installeren.

•   VMware Workspace ONE People: Biedt mede-
werkers toegang tot een digitaal ‘smoelenboek’ 
waarin ze snel informatie vinden over hun collega’s.

•   VMware Workspace ONE Home: Geeft medewer-
kers toegang tot de intranetomgeving.

•   VMware Workspace ONE Assist: Geeft medewer-
kers toegang tot zaken waarmee ze zelf eenvoudi-
ge IT-problemen kunnen oplossen en antwoorden 
krijgen op vragen. Denk aan een FAQ, chatbot en 
digitale assistent.

3. Security en toegangsbeheer
VMware Workspace ONE komt met strenge single 
sign-on-authenticatie. Gebruikers hoeven dus niet 
voor iedere applicatie een nieuw wachtwoord te ver-
zinnen, wat de veiligheid en productiviteit ten goede 
komt. Tegelijkertijd biedt de oplossing ondersteuning 
voor multifactorauthenticatie (MFA). Het platform in-
tegreert ook naadloos met de bestaande oplossingen 
voor identiteitsbeheer. 

Daarnaast kan de IT-afdeling een gewenste configu-
ratie afdwingen voor bedrijfsapparaten, en complian-
ce-eisen stellen aan iedere verbinding of applicatie die 
toegang heeft tot gevoelige bedrijfsdata. Het platform 
plaatst gebruikers of apparaten die risicovolle hande-

lingen uitvoeren in een soort quarantaine. Bovendien 
beveiligt het platform alle datatransport. Ook biedt het 
desgewenst iedere applicatie die toegang nodig heeft 
tot gevoelige data een eigen VPN-verbinding.

EENVOUD LOONT
Medewerkers zijn door consumententechnologie 
behoorlijk verwend. Ze zijn gewend dat apps ‘ge-
woon werken’ en overal en altijd beschikbaar zijn. 
Ze verwachten hetzelfde gemak ook van zakelijke 
technologie. Een recent onderzoek van Digital Work-
force toont aan dat medewerkers die een eenvoudige 
en betrouwbare toegang tot applicaties hebben, 20 
procent minder tijd kwijt zijn aan handmatige proces-
sen. Bovendien werken ze beter samen, en kunnen ze 
sneller beslissingen nemen. Over het algemeen leiden 
die gebruiksvriendelijkheid en goede beschikbaarheid 
van data en applicaties tot een positieve impact op 
bedrijfsprestaties.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over hoe technologie van  
VMware kan bijdragen aan een productievere en  
flexibele workforce van uw klanten? Neem contact 
met ons op voor meer informatie.
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