
onmisbare tools voor 
je digital workplace.



Samen rond de tafel zitten om iets te bespreken, snel bij 
iemand langslopen om een document op te pikken, of een 
babbel aan de koffieautomaat: in een digital workplace 
moet je mensen optimaal online met elkaar verbinden. Er 
zijn vandaag veel - heel veel - tools beschikbaar die je 
werknemers toelaten flexibel en efficiënt (samen) te 
werken.

Natuurlijk is niet elke tool geschikt voor elke situatie. Het is 
belangrijk om je precieze noden in kaart te brengen, en op 
basis daarvan beslissingen te maken.

Een goed tooling landschap is essentieel om je digital 
workplace écht te doen werken. Echter: enkel tools of 
technologie aankopen, zal je op termijn geen duurzame 
voordelen opleveren. Je tooling landschap maakt altijd deel 
uit van een bredere digital workplace strategie, op maat 
van je bedrijfsdoelen, afdelingsnoden en bedrijfscultuur.

Je tooling landschap maakt 
altijd deel uit van een bredere 
digital workplace strategie.



wat met de cloud?



Laat ons beginnen bij het begin. De digital workplace en cloudoplossingen gaan hand in 
hand. Cloudhosting is de afgelopen jaren alleen maar populairder geworden. Online 
samenwerken in de cloud via collaboration platformen als Google Workspace of Office 365 
vergemakkelijkt het samenwerken vanop verschillende locaties aanzienlijk.

Nog niet bekend met zulke platformen? In een notendop: collega’s loggen in op zo’n 
platform en hebben toegang tot de data van het bedrijf via een browser op een apparaat 
van het bedrijf of zichzelf.

handig, want:

Je kan met veel mensen tegelijk aan een document werken (zelfs in de huisstijl van je 
bedrijf). Je ziet wie welke wijziging aanbrengt en alles wordt automatisch opgeslagen.

Je hebt véél online opslagruimte ter beschikking waar je al je gegevens en bestanden 
veilig kwijt kan. 

Via toegangsbeheer bepaal je wie toegang heeft tot welke mappen of bestanden, en 
daarbinnen kan je nog aangepaste bewerkingsrechten toekennen.

https://gsuite.google.com/
https://www.office.com/


Een groot voordeel van de cloud in hybride werksituaties?
Snelheid, maar zeker ook beschikbaarheid: in de cloud kan een systeem namelijk niet 
uitvallen en heb je altijd de laatste versie van de software ter beschikking.

Laat ons dat even toelichten: als je data on premise staat, ben je afhankelijk van de 
bandbreedte van je internet provider. Bij data in de cloud, krijg je de gigantische 
bandbreedte van de cloud provider. Dus, als iedereen van het bedrijf bijvoorbeeld van thuis 
werkt en on premise data probeert te benaderen, dan gaat dat allemaal een pak trager 
werken dan op kantoor.

Lang leve de cloud, maar ook in dit geval is 
security niet iets waar je licht over kan gaan. 
Bijvoorbeeld:

“
Accounts kunnen gehackt worden. Multi Factor 
Authenticatie kan ook hier een oplossing bieden, net 
als encryptie.

Van welke data maak je back-ups? En hoe vaak?

Welk beleid pas je toe als het gaat om apparaten 
van externen?

Stof tot nadenken!



desktop of browser.
Google Workspace werkt in een webbrowser. 
Office 365 beschikt naast een desktopversie ook 
over een webversie - maar die laatste bevat 
aanzienlijk minder functionaliteiten dan de 
desktopvariant. Het voordeel van werken in een 
browser voor je digital workplace? Je 
werknemers kunnen op haast elk apparaat 
werken en zijn niet afhankelijk van een vaste 
computer.

communicatie en samenwerking.
Zowel Microsoft als Google komen met eigen 
communicatietools waardoor je op dat vlak niet 
noodzakelijk extra kosten hoeft te maken. 
Microsoft Teams is een veelzijdige en krachtige 
tool om in gesprek te gaan en informatie te delen. 
Aan de Google-zijde vind je Google Meet en 
Google Chat. De verschillende functionaliteiten 
van beide tools gaan verder dan enkel 
videobellen.

opslag.
Je bestanden veilig opslaan en delen kan in 
Office 365 via OneDrive en in Google 
Workspace via Google Drive. Beide tools laten 
je toe om met verschillende collega’s vlot 
samen te werken in dezelfde bestanden. 

Google Drive is bovendien gekoppeld aan de 
andere Google apps (Gmail, Google Docs, 
Google Sheets enzovoort), terwijl OneDrive 
dan weer geïntegreerd is met de Office 365 
apps (Microsoft Outlook, Word, PowerPoint 
…).

google vs microsoft.
Of je nu kiest voor Google Workspace of Office 
365: je werknemers zullen steeds beschikken 
over alle nodige software die ze nodig hebben 
om hun werk makkelijk en goed uit te voeren. 
Afhankelijk van je noden en doelen kan je aan 
beide oplossingen nog extra tools voor 
communicatie en samenwerking toevoegen, 
maar daarover later meer.

Zowel Google Workspace als Office 365 komen 
de productiviteit van je organisatie gegarandeerd 
ten goede dankzij handige mogelijkheden op vlak 
van e-mails en agenda, maar ook wat betreft het 
bewaren, werken aan en delen van documenten, 
presentaties en spreadsheets. Beide pakketten 
beschikken over de nodige add-ons en 
uitbreidingen. Maar dankzij de integratie met 
Gmail, heeft de Google Workspace vaak een 
streepje voor.



online vergaderen 
en info uitwisselen.



Skype, Zoom, Google Meet, BlueJeans: al deze tools doen 
waarschijnlijk wel een belletje rinkelen.

Wist je echter al dat Zoom bijzonder gemakkelijk werkt als je 
aan het hele bedrijf tegelijk bijvoorbeeld een live update wil 
geven? Maar dat het opzetten ervan een beetje tijd in beslag 
neemt, waardoor je voor een snelle statusmeeting beter Google 
Meet gebruikt?

Bij het kiezen van de juiste software voor videocalls, breng je 
dus eerst in kaart wat je er precies mee wil doen. Je bekijkt 
onder andere hoeveel mensen tegelijk op het platform moeten 
kunnen, welke (inter)acties mogelijk moeten zijn en welke 
mate van beveiliging nodig is.

vlotte meetings.

https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://apps.google.com/meet/
https://www.bluejeans.com/


Ook hier denk je na over wat je precies wil bereiken met je tool. Welk soort informatie 
moet gedeeld kunnen worden? Is het belangrijk om collega’s onderling te laten 
connecteren? Hebben externen ook toegang nodig?

snelle communicatietools.

Als het op efficiënt communiceren aankomt, is all-in-one 
tool Slack zeker een van onze persoonlijke favorieten:

Ook bijvoorbeeld 
Microsoft Teams, Fleep 
en Troop Messenger 
bieden gelijkaardige 
alternatieven aan.

via (private) kanalen voer je gesprekken met meerdere collega’s én externen

direct messages helpen om snel-snel persoonlijk iets te vragen - bye bye overvolle 
mailbox

ook video calls en screensharing zet je probleemloos op

ben je informeel in gesprek met anderen, dan leuken emoji’s je conversatie op (om 
toch een béétje het gebrek aan lichaamstaal op te vangen)

je kan héél wat andere tools integreren met Slack, waardoor je super vlot en 
overzichtelijk kan werken

https://slack.com/intl/en-be/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://fleep.io/
https://www.troopmessenger.com/


berichten delen

reacties achterlaten

collega’s taggen

Wat dergelijke tools gemeenschappelijk hebben, is dat ze niet alleen toelaten 
om relevante bedrijfsinformatie te delen, maar ook betrokkenheid en interactie 
verhogen. Sommige tools bootsen zelfs openbare sociale media van vandaag 
na. Dat wordt specifiek ook wel enterprise social networking genoemd. Je eigen 
medewerkers hebben toegang tot hun dashboard en kunnen:

groepen of kanalen oprichten

contactgegevens van collega’s 
opzoeken

Ook het intranet evolueert meer en meer naar een sociaal intranet, waar 
minimaal dezelfde acties als hierboven beschreven mogelijk zijn. Op die manier 
raakt het intranet zijn stoffige imago kwijt. Informatiedeling is niet langer 
eenrichtingsverkeer, integendeel. Happeo en Jive zijn 2 voorbeelden van 
intranet software.

https://www.happeo.com/
https://www.jivesoftware.com/


Contact met collega’s maakt een belangrijk onderdeel uit van een typische 
werkdag op een fysiek kantoor. Van een “Goeiemorgen!” tot een gezellige lunch 
of een korte koffiepauze: dat valt allemaal weg als collega’s vanop verschillende 
locaties werken.

Het risico? Sociale isolatie en vervreemding. En bijgevolg ook een gebrek aan 
werkmotivatie. Met de juiste communicatietools werken je teams niet enkel 
vlot professioneel samen. Ze kunnen het ook gebruiken om te zeveren en 
zwanzen - en dus de fijne band met collega’s te onderhouden. Hoe werkt dat 
dan?

In de eerste plaats kunnen collega’s natuurlijk persoonlijk met elkaar chatten - 
gezellig! Maar daarnaast kan je bijvoorbeeld ook informele ruimtes of kanalen 
aanmaken waar mensen vrijblijvend lid van kunnen worden. Een kanaal om 
lunchrecepten uit te wisselen? Eentje met dagelijks een nieuw mopje van de 
dag? Of een kanaal voor sportfanaten? Alles kan!

vergeet het koffiekletsen niet.



online samenwerken 
aan projecten.



Waar staat dat ene document nu weer? Wie heeft welke 
to-do toegewezen gekregen? En wat was de deadline 
eigenlijk? Al je medewerkers werken vast aan heel wat 
verschillende projecten, samen met collega’s uit andere 
afdelingen of zelfs andere landen. Een document delen met 
de meeting notes of snel een digitaal to-dolijstje aanmaken, 
volstaat niet om van je project een succes te maken.

Er zijn verschillende handige tools op de markt die 
transparant werken vergemakkelijken en je teams helpen 
hun doelen binnen een bepaalde deadline te halen. De 
keuze voor een bepaalde tool zal afhangen van het soort en 
de grootte van de projecten die vooral voorkomen binnen je 
bedrijf.

De keuze voor een bepaalde tool zal 
afhangen van het soort en de 
grootte van de projecten die vooral 
voorkomen binnen je bedrijf.



Digitaal brainstormen? Dat kan bijvoorbeeld door al je ideeën neer te 
schrijven op een Google Jamboard. Aan het einde van de 
brainstormsessie deel je de Jam via Google Workspace eenvoudig als 
document met de juiste mensen.

Tools zoals Trello en Jira laten je bijvoorbeeld toe om per project 
een digitaal whiteboard op te zetten. Inclusief deadline 
management, prioriteitenbepaling, documenten linken, comments 
geven en veel meer.

Platformen als Asana en Monday bieden dezelfde functionaliteiten, maar 
zijn nog wat geavanceerder. Van rapportage over de voortgang van de 
projecten en inzichten in de werkbelasting van je team, tot zelfs het 
automatiseren van bepaalde taken: efficiëntie en snelheid staan voorop. 

digitaal 
brainstormen?

https://gsuite.google.com/products/jamboard/
https://trello.com/
https://www.atlassian.com/software/jira
https://asana.com/nl
https://monday.com/lang/nl/


Remote support is een essentieel onderdeel van je digital workplace. Bij vragen of 
problemen is het belangrijk dat je kan vertrouwen op een (eigen) team van 
IT-professionals. Vanop een afstand lossen zij de problemen van de gebruiker op, 
en garanderen ze dat de juiste stappen gezet worden op vlak van security.

welke concrete taken nemen ze voor hun rekening?

degelijke IT support is onmisbaar.

collega’s helpen die een van hun wachtwoorden vergeten zijn

geluidsproblemen bij online meetings oplossen

problemen met de printer oplossen

ondersteuning bieden bij en deelnemen aan ICT-projecten

nieuwe hardware leveren op locatie

informatiesystemen beheren en onderhouden

kleine tot middelgrote netwerken beveiligen



evolueer naar een 
efficiënte digital workplace.

david criel
service delivery manager 
david.criel@ausy.be

+32 486 12 53 75

Een digital workplace strategie, met een aangepast en 
schaalbaar tooling landschap, laat je werknemers toe om te 
communiceren en connectie te maken, en samen te 
werken. Tevredenheid en productiviteit nemen toe, wat je 
bedrijfsdoelstellingen dan ook op alle vlakken ten goede 
komt.

Benieuwd welke strategie of tools geschikt zijn voor jou 
digital workplace? Of concrete noden op vlak van 
support? David bekijkt het graag samen met jou!

mailto:david.criel@ausy.be

