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Als uw medewerker echt centraal staat….



Hoe willen zij dan werken? 
Het perspectief van uw schaarse creatieve, zelfstandige professional

Eigen tools waar hij/zijn handig mee is, eigen gekozen apparatuur, vorm speelt een grote rol, communicatief 
willen zijn, geen geduld met ingewikkelde IT en kunnen werken zonder grenzen



Hoe wilt u als organisatie dan werken? 
Het perspectief van een wendbare en responsieve organisatie

Met informatie en communicatie 
100% digitaal en daarmee tijd en 

plaats onafhankelijk

Waar effectief digitaal samen 
wordt gewerkt in de huidige 

snelle digitale wereld

Met een fijne sociale cultuur om 
talent aan te trekken en te 

behouden



De huidige realiteit 
Frustraties in de digitale werkomgeving

Presenteren / videoconferencing
altijd weer assistentie

Samenwerken maar alleen achter 
de firewall

Mobiel werken als stiefkindje

Klunzige IT applicaties

Lastige persoonlijke IT

Mail, mail en nog eens mail!

Tijdelijke medewerkers en gasten die 
niet meteen kunnen meewerken

Werkstress
Onnodige IT corvee

Organiseren buiten de 
organisatie



21ste -eeuwse eisen voor een digitale werkomgeving

2 Snel en effectief kunnen communiceren, 
produceren van informatieproducten en 
presenteren resultaten

3 Werkelijk anytime, anywhere en anyplace
kunnen werken met devices naar keuze

4 Digitaal te kunnen samenwerken met derden 
zonder IT opgelegde organisatiegrenzen

5 Digitale privézaken kunnen 
regelen tussen het werk door

7 Divers en permanent aanbod van training en 
begeleiding in gebruik van de digitale 

werkomgeving

8 Naast organisatie brede tooling ook 
persoonlijke tooling naar keuze

6 Snel en effectief mensen digitaal kunnen 
on-boarden en off-boarden

1 Het werk 100% digitaal kunnen uitvoeren
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Digitale
gastvrijheid

• Hoe kunnen we je helpen met jouw 
keuze in digitale middelen?

• Waar kan je altijd hulp krijgen?
• Welke tools vindt je fijn?
• Wat zijn onze communicatiekanalen 

en zal ik ze uitleggen?
• Wat ligt er klaar als je binnen komt?
• Hoe kan je gasten en externe collega’s 

helpen?



Hoe organiseer je digitale gastvrijheid?
Kies je werkmodel – “werken als zelfstandige ondernemers”

BYOD
Intern is extern qua infrastructuur 

en security

Gasten, vaste medewerkers en 
tijdelijke medewerkers werken 

hetzelfde

Toegang en autorisaties tot 
applicaties en data op basis van 

rol en dienstverband

Communicatieplatformen in de 
cloud voor allen



Hoe organiseer je digitale gastvrijheid?
Kies je werkmodel – “corporate cafetaria”

CYOD

Zonering van infrastructuur en 
security

Gastennetwerk met veel 
functionaliteit, snelle on-boarding 

van tijdelijke medewerkers

In applicaties en data werken met 
externe werkplaatsen

Communicatieplatformen in de 
cloud voor allen



Hoe organiseer je digitale gastvrijheid?
Inkoop van slimme diensten – de “digital employee experience”

Werkplekken Maaltijdservice

Boodschappen

Samenwerken buiten je organisatie

Digitaal ondertekenen

Bestanden overdragen

Groepsvideo-conferencing als dienst

Thuisnetwerk check

Reparatiediensten en enrolment nieuwe 
apparatuur  op afstand

E-learning portals

Course aanbieders

GEMAK

VEILIGHEID

KENNIS

SAMENWERKEN



Hoe organiseer je digitale gastvrijheid?
Excellente ondersteuning aanbieden

Fysiek en virtueel excellent ondersteunen

Apple als inspiratie



Samenwerken om tot optimale resultaten te komen

Gebouw gebonden ICT

IT HRM

FM

Onboarding

Digitale diensten voor medewerkers

Digitale vaardigheden

Samen vormgeven van uw “employee experience” en dus tevredenheid medewerkers

Stimulerende werkomgeving
Mobiliteit en thuiswerken

Gezond werken

Digitale werkplek



Dus, als uw medewerker echt centraal staat….

…kloppen uw bedrijfswaarden met het werken in uw 
eigen digitale werkomgeving…. 

…heeft u zelf uw eigen nieuwe manier van werken         
vormgegeven… 

…voor een fantastische digitale “employee experience” die 
past bij uw schaarse en getalenteerde professionals! 



Uw nieuwe manier van werken

marco.vanwalstijn@ynno.com
06 20138809


