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Factoren op de Cloud werkplek visie



Interne factoren
• Klantwensen
• Samenwerken en kennisdelen
• Sourcing strategie
• Wendbaarheid
• Kostenreductie
• Lifecycle management
• Regie organisatie
• Hogere volwassenheid 

beveiliging
• Medewerkerstevredenheid



Externe factoren
• Technologische ontwikkelingen
• Wet & regelgeving
• Computercriminaliteit
• Self service
• Shadow IT
• Millenials



Realisatie strategische doelen



• Herinrichting van onze informatievoorziening;
• Substantiele uitbesteding (20% zelf, 80% door partners): 
• Gebruik maken van Cloud voordelen;
• Maatwerk vervangen door pakketoplossingen;
• “Best of suite” ipv. “Best of breed”;
• Toekomstvast platform voor delen en samenwerken;
• Voldoen aan wet- en regelgeving (denk aan GDPR/AVG). 



Uitgangspunten Architectuur



• De informatievoorziening voldoet aan wet- en regelgeving;
• Focus op beperkte set IT tools, technieken en activiteiten;
• Dubbele functionaliteit en data redundantie niet toegestaan;
• Security compliant obv. ISO27001/2;
• ‘Buy-before-make’;
• ‘Best of suite’;
• ‘het pakket is leidend’;
• AVG compliant
• SAAS voor PAAS en IAAS
• Digitale interactie tenzij;
• LifeCycle management (n-1)



De keuze voor



• Leader in Gartner’s Magic Quadrant
• Faciliteert ‘Digitaal gaat voor papier’
• Faciliteert anyplace, anytime, anydevice
• Integreert toepassingen en devices
• Office 365 is ISO27001/2 compliant
• Faciliteert fileshares data naar  Cloud
• Compliance & beveiligingsmiddelen
• Redundantie van informatie en tools
• Samenwerken en kennisdelen is standaard
• De ‘standaard’ in kantoorautomatisering
• MN personeel is de software gewend
• End-user-computing in Excel



Gevolgen voor de organisatie.



Eenvoudig en veilig 
kunnen samenwerken 
met internen en externen

Beveiligde toegang vanaf 
elke locatie, vanaf elk 
device op elk moment

Zelf de juiste tool voor 
het juiste werk kiezen



Eenvoudiger 
rechtenbeheer met  Office 
365 Groups

Productiviteit verhogen 
met nieuwe tools en 
werkwijzen

Data schonen of 
archiveren in daartoe 
bestemde oplossingen 



Duidelijkheid over de 
eigenaarschap voor 
opgeslagen data

Geautomatiseerde en 
aantoonbare compliancy
t.a.v. retentiebeleid

Power users bouwen zelf  
oplossingen voor business 
problemen



User Adoption



Welke 
gedragsverandering

willen we met 
elkaar bereiken?

“Whats in it for me?”

Mijn bestanden 
overal bereiken

Tijd besparen
met taken

Effectief je werk 
organiseren 

Verbonden blijven
Met collega’s

Beter samenwerken
tussen teamleden

Proces 
automatisen

Welke  
technologieën

kunnen ons daarbij 
ondersteunen?

Applicatie ‘roll-out’

Hoe verkrijgen wij 
de kennis en kunde

om deze 
technologieën in 
ons voordeel te 
laten werken?

Training en kennisoverdract



Roadmap 2020 e.v.



Agile roadmap 2020 e.v. User adoption

Security & Compliance

Beheer/Automate

Q1

Jumpstartsessies

Health check 
security
Inventarisatie data 
omgevingen

Persona’s

Adoptieplan

Q2

Migratieplan data

Ambassadeurs

Governance

Start adoptieplan

Uitrol applicaties

Q3

Migratie data start

Provioning
automatisering

Adoptiescenario’s

Uitrol applicaties

Q4

Migratie data

Adoptiescenario’s

Retentie / LTB 
automatisering

Uitrol applicaties





Vragen

• Hoe houdt je alle informatie die hier gecreëerd en gedeeld kan worden 
onder controle?

• Hoe zorg je dat je bij blijft in de snel veranderende wereld van Microsoft? 
• Hoe kun je het beste laagdrempelig organisatie breed draagvlak en 

eigenaarschap creëren?


