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Een grensverleggende en flexibele manier 
van werken: zo ontwikkelt u een strategie.

Flexibel werken betekent dat mensen de tools krijgen om hun 
werk op een slimmere manier te doen, samen met de juiste 
technologieën om meer keuzevrijheid te hebben over hoe en 
waar ze werken.

Wij zijn al een aantal jaren bezig met flexibel werken, net als onze 
klanten. Hierdoor kunnnen we handige lessen en ervaringen met 
u delen. Bijvoorbeeld als u merkt dat u onverwacht een kantoor 
moet sluiten. Of als u en uw mensen op afstand moeten werken. 
We hebben veel verschillende ‘werkstijlen op afstand’ en hebben 
de positieve gevolgen gezien voor zowel de productiviteit als de 
betrokkenheid van medewerkers.

We weten dat het misschien overweldigend lijkt, maar met de 
juiste tools en technologie houdt u mensen verbonden en blijven 
zij leveren voor uw klanten. Waar uw team zich ook bevindt en 
wat hun situatie ook is. 

We zijn vastbesloten om slimmere en effectievere manieren 
van werken te vinden en we willen nog meer bedrijven helpen 
hetzelfde te doen.

Daarom hebben we ons eBook Flexibel werken gemaakt: 
een praktisch hulpmiddel om flexibel werken voor uw bedrijf 
werkelijkheid te maken.

Bedrijven moeten steeds sneller (onbekende) beslissingen 
moeten nemen. Zeker als het gaat om werken op afstand. 

Gids naar flexibel werken

2 
  |

   
Vo

or
w

oo
rd



Uw mensen werken op afstand
Onze mensen helpen ze in 

beweging te houden
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Bedrijven merken dat ze snel 
onbekende beslissingen moeten 
nemen, vooral als het gaat 
om werken op afstand. Voor 
werknemers die normaal op kantoor 
werken of die gewend zijn om 
persoonlijk met klanten en collega’s 
te communiceren, kan het moeilijk 
zijn om zich aan te passen aan deze 
nieuwe manier van werken.

Bij Vodafone Business werken we 
al bijna 20 jaar flexibel.  Hierdoor 
kunnen we handige lessen 
en ervaringen met u delen. 
Bijvoorbeeld als u merkt dat u 

onverwacht een kantoor moet 
sluiten. Of als u en uw mensen op 
afstand moeten werken. We hebben 
veel verschillende ‘werkstijlen op 
afstand’ en hebben de positieve 
gevolgen gezien voor zowel de 
productiviteit als de betrokkenheid 
van medewerkers. We weten dat het 
misschien overweldigend lijkt, maar 
met de juiste tools en technologie 
houdt u mensen verbonden en 
blijven zij leveren voor uw klanten. 
Waar uw team zich ook bevindt en 
wat hun situatie ook is. Zo blijft uw 
bedrijf in beweging. 

Uw bedrijf managen in 
roerige tijden: een uitdaging
We kunnen ons zoveel mogelijk voorbereiden, 
maar onvoorspelbare incidenten blijven bestaan. 
De hoogste prioriteit is dan ook uw bedrijf in 
beweging houden tijdens verandering. En uw 
mensen verbonden, gemotiveerd en betrokken.
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U geeft de tools,  
zij doen het werk

Voor veel werknemers is werken op afstand 
lastig. Het kost tijd om zich aan te passen aan 
deze nieuwe manier van werken. Het brengt 
uitdagingen met zich mee.

Werknemers kunnen bang zijn dat thuiswerken niet productief is. 
Anderen zijn zich misschien niet bewust van de digitale tools die 
voorhanden zijn om hen tijdens de werkdag te ondersteunen.

Stel uw personeel gerust door hen de tools te geven die ze nodig 
hebben om zo efficiënt en normaal mogelijk te werken. Dit houdt 
in dat ze de juiste mix van technologieën krijgen om flexibel te 
werken en de vaardigheden om vol vertrouwen te reageren op 
veranderende zakelijke en klantbehoeften.
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Veranderende werkstijlen hebben gevolgen voor de processen waaraan veel 
van uw medewerkers gewend zijn. Processen die voor hen vanzelfsprekend zijn. 

Daarom helpt het om duidelijke richtlijnen te geven over thuiswerken:

Manieren van werken

Geef uw mensen informatie over hun 
omgang met data. Vertel ze over het 

veilig gebruiken van apparaten. En deel 
gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen zolang 

ze op afstand werken.

Houd rekening met mogelijke risico’s 
die gepaard gaan met werkomgevingen 
buiten het kantoor, zoals het gebruik van 

werkapparatuur thuis.

Communiceer open en eerlijk met mensen 
over hoe ze hun technologie kunnen 

gebruiken en veilig toegang kunnen krijgen 
tot informatie. En zorg ervoor dat er robuuste 

beveiligingsmaatregelen zijn als mensen 
toegang krijgen tot gevoelige informatie op 

hun persoonlijke apparaten of laptops.
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Hoewel het erg uitdagend lijkt, kúnnen bedrijven zich aanpassen en blijven draaien met de juiste technologie

Tools en technologie
Technologie is de basis van succesvol flexibel werken. Met de juiste mix van infrastructuur, applicaties en 

communicatietools stelt u medewerkers in staat verbonden te blijven en flexibel te werken. Waar zij ook zijn.

Hier een paar tips om u voor te bereiden op de verbeteringen – of wijzigingen – die u mogelijk nodig hebt om als organisatie flexibeler te werken

Zorg ervoor dat medewerkers een 
veilige wifi-verbinding hebben.

Bied tools zodat teamleden vanaf 
elke locatie kunnen deelnemen aan 

spraak- of videoconferenties.

Houd medewerkers verbonden 
en ondersteun een breed 
scala aan werkstijlen met 
Unified Communications 

samenwerkingstools in de cloud.

Bied mensen snellere 
internettoegang op hun mobiele 

apparaten (4G of 5G) als ze 
onderweg werken.

Geef mensen de vrijheid om 
toegang te krijgen tot het 

bedrijfsnetwerk via een virtueel 
particulier netwerk.

Bepaal welke hardware, apparaten, laptops of 
apparatuur uw teams nodig hebben.  

Mogelijk kunt u apparatuur leveren die 
eigendom is van het bedrijf. Als dat niet het 

geval is, en uw team gebruikt hun eigen 
apparaten, zorg dan voor ondersteuning en 

beveiliging met duidelijke richtlijnen.

Ontdek welke applicaties mensen nodig 
hebben om hun werk te doen.  

Achterhaal vervolgens hoe dringend en 
hoe vaak ze die nodig hebben. En welke 

digitale tools helpen om de productiviteit en 
prestaties te verbeteren.

Bedenk welke ondersteuning u medewerkers 
te bieden heeft. Geeft u medewerkers 

bijvoorbeeld toegang tot een helpdesk voor 
IT-ondersteuning op afstand als ze dit nodig 

hebben? En zo ja: hoe? 

7 
  |

   
Vo

or
w

oo
rd



Wat hebben uw mensen nodig om 
nauw verbonden te blijven met 
klanten en collega’s? Wat moedigt 
hen aan om samen te werken en 
ideeën uit te wisselen? Wat helpt 
hen productief te zijn, responsief te 
blijven en uiteindelijk geweldig werk 
af te leveren?

Wij hebben onszelf dezelfde vragen 
gesteld toen we een flexibel bedrijf 
wilden worden. We realiseerden 
ons dat sommige werknemers 

graag telefoneren, terwijl 
anderen liever chatten of online 
videotoepassingen gebruiken. 
Vrijwel iedereen moet e-mails 
kunnen verzenden en ontvangen, 
bestanden kunnen vinden en 
verbinding kunnen maken met het 
bedrijfssysteem binnen en buiten 
van het kantoor. En sommige teams 
hebben externe toegang nodig tot 
meer gevoelige applicaties zoals 
human resources of systemen voor 
financieel beheer.

Als flexibel werken een kernonderdeel van uw 
bedrijfsactiviteiten wordt, laten we dan eens nader 
kijken naar de technologie die uw mensen nodig 
hebben. Want pas dan werkt alles en iedereen zo 
effectief mogelijk.

Het beste gereedschap 
voor de klus8 
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Slimme mobiele apparaten zijn 
waarschijnlijk het meest voor de 
hand liggende stuk technologie 
voor flexibel werken. 4G en 
5G bieden sneller toegang tot 
internet op apparaten met mobiele 
connectiviteit – van smartphones 
en tablets tot dongles en laptops.

Met een betrouwbare verbinding 
zijn managers goed bereikbaar 
om documenten te bekijken die 
dringend controle of ondertekening 
nodig hebben. Grote bestanden 
openen en bewerken op verbonden 
mobiele apparaten? Geen probleem, 
ook op afstand zit u overal bovenop. 

Uniforme communicatie maakt het 
ook gemakkelijker voor mensen om 
contact te houden terwijl ze thuis 
werken.  

Door video, spraakconferenties, 
instant messaging en e-mail via 
dezelfde applicatie te koppelen, 
kunnen kleine bedrijven vaste 
oproepen omleiden naar de 
mobiele telefoon van een persoon. 
Voor grotere bedrijven is het een 
manier voor werknemers om 
klanten en collega’s te bereiken via 
de kanalen die het beste bij hen 
passen.

U kunt ervoor kiezen werknemers 
werksmartphones- en laptops 
te geven, of mensen op hun 
eigen apparaten te laten 
werken. Hoe dan ook: wees u 
bewust van de noodzakelijke 
beveiligingsmaatregelen om 
bedrijfsgegevens te beschermen. 
Onder andere tegen malware, 
virussen en phishing-aanvallen.

Zet mensen elke dag bij elkaar in een kantoor en u ebt 
een zekere mate van zekerheid dat ze bellen, teams 

vormen, ideeën uitwisselen en informatie delen.  
Om teams in staat te stellen dit op afstand te doen, hebt 
u hetzelfde vertrouwen nodig dat geen enkele oproep 

onbeantwoord blijft en dat mensen nauw contact 
houden. Of ze nu thuis of ergens anders werken.

Alles en iedereen mobiel
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Hou het veilig
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Veilig blijven

IT-afdelingen kunnen ook op 
afstand apparaten beheren die op 
de meeste besturingssystemen 
draaien. Het is mogelijk om software 
op smartphones en laptops te 
installeren die uw bedrijf helpen 
bij te houden welke applicaties op 
het apparaat draaien. Bij verlies of 
diefstal van het apparaat kan het 
IT-team het apparaat op afstand 
vergrendelen of wissen, zodat 
bedrijfsinformatie nooit in verkeerde 
handen valt.

Elk bedrijf kan kwetsbaar worden 
voor virussen en kwaadaardige 

aanvallen. Maar voor IT-teams 
met duizenden werknemers om 
te ondersteunen, zullen tools 
voor mobiel dreigingsbeheer 
al het verkeer van en naar een 
mobiel apparaat scannen. Om zo 
ongepaste inhoud te blokkeren en 
zowel de gegevens als het apparaat 
te beschermen. Managed mobility 
services verlichten ook de druk van 
het leveren van mobiliteit op schaal. 
Alles wordt geregeld. Van het beleid, 
de processen en de beveiliging tot 
het dagelijkse beheer en de 

Maken uw werknemers verbinding met uw servers? 
Krijgen zij toegang tot potentieel gevoelige 
informatie buiten het kantoor? Dan geeft een virtueel 
particulier netwerk (VPN) hen een veilige verbinding 
met uw bedrijfssysteem. Waar zij ook zijn.
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Office 365 geeft mensen bijvoorbeeld cloudgebaseerde toegang tot de alledaagse programma’s zoals Excel of 
PowerPoint. Programma’s die anders op hun eigen laptop zouden staan. Andere cloudtools zoals Google Apps en 
Microsoft Teams, helpen mensen te communiceren, agenda’s te delen, deel te nemen aan videovergaderingen en 

documenten op te slaan en te delen waaraan ze samen kunnen werken.

Waar uw mensen ook werken, u wilt dat zij allemaal makkelijk toegang hebben 
tot de informatie die ze nodig hebben. Dat biedt u door servers, bestanden en 

applicaties naar de cloud te verplaatsen. En door oude, beperkende IT-systemen 
om te zetten naar een virtuele werkomgeving.

Samenwerken
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Een slim bouwsysteem kan een 
bedrijf bijvoorbeeld helpen om het 
energieverbruik uur na uur aan te 
passen aan het aantal mensen dat 
een kantoor gebruikt. Medewerkers 
kunnen komen en gaan wanneer 
dat nodig is en het bedrijf heeft 
een slimme manier om kosten te 
besparen.

Nog een voorbeeld. Een 
aangesloten frisdrankkast kan 
waarschuwingen sturen naar 
technici in de buurt bij eventuele 

storingen. En meteen aangeven 
welk onderdeel aan vervanging 
toe is. Zo is er snel iemand 
ter plaatse om het probleem 
op te lossen, zonder tijd te 
verspillen aan routinematige 
onderhoudscontroles. Dat verhoogt 
het serviceniveau en de efficiëntie 
van de technicus.

Zijn nieuwe technologieën, zoals 
IoT, het geheime ingrediënt voor 
slimmer werken? Het is zeker de 
moeite van het overwegen waard.

Dankzij het Internet of Things (IoT) raakt meer en 
meer verbonden met het internet. Bedrijven hebben 
daardoor een kleine pauze om na te denken. Welke 
mogelijkheden biedt dit hun bedrijf en medewerkers 
om slimmer en flexibeler te werken?

Slimmer werken

13
   

|  
 V

oo
rw

oo
rd



Ons streven: slimmere manieren 
van werken vinden. Voor u, uw 

mensen en uw bedrijf.
Hou uw mensen verbonden en uw bedrijf in beweging! Neem 

contact op voor meer advies over de beste tools voor flexibel werken. 

Neem contact op
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https://www.vodafone.nl/midden-groot-bedrijf/smarter-working


1. VOORBEREIDING 2. UITROL 3. ONDERHOUD
• Zorg voor een gedetailleerde planning van 

werkmethoden en beleid

• Breng de volledige reikwijdte in kaart van 
technologieën en veranderingen die nodig zijn in 
de werkomgeving 

• Communiceer over veranderingen in cultuur, beleid 
en processen binnen de organisatie

• Bied training en ondersteuning voor 
resultaatgericht beheer, gegevensbeveiliging, 
gezondheid en veiligheid

• Weet wat uw bedrijf wil bereiken

• Achterhaal meer over de werkstijlen en behoeften 
van uw werknemer

• Bouw een businesscase

• Wees duidelijk over de gevolgen van het 
verandermanagement: hoe moeten de cultuur, het 
beleid en de processen zich aanpassen?

• Stel budget veilig en schakel belangrijke mensen in

• Zorg voor doorlopend beheer van IT-infrastructuur 
en mobiele technologieën

• Bied doorlopende training en toegang tot IT-
ondersteuning

• Zorg voor mogelijkheden om succes te meten

• Vraag regelmatig feedback van medewerkers om 
gaandeweg te leren en te verbeteren

Checklist voor flexibel werken
KRITISCHE SUCCESFACTOREN

3 stappen naar flexibel werken

Zoek bedrijfsmanagers die de wielen in beweging brengen. Luister naar de behoeften van medewerkers. 
En zorg voor regelmatige communicatie om uw mensen betrokken te houden.
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