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Een aantal hoogtepunten: 

•	 89,6 procent van de organisaties in Europa heeft wel eens overwogen hun 
medewerkers te voorzien van mobiele apps of doet dit nu al. 

•	 85.3 procent van de organisaties in Europa wil of moet apps ondersteunen  
op zowel zakelijke als persoonlijke mobiele apparaten. 

•	 65 procent van alle ondervraagde bedrijven in Europa zegt dat zorgen omtrent  
de veiligheid van informatie het zwaarst wegen wanneer er mobiel wordt gewerkt.

•	 76.1 procent van alle bedrijven in Europa beschikt over een werkende infrastructuur 
om ‘work anywhere’ te implementeren voor sommige of alle werknemers.

•	 36.8 procent van alle ondervraagden in Europa verwacht dat werknemers zakelijke 
gegevens, applicaties en/of diensten zullen benaderen vanuit hun eigen auto.

•	 20.6 procent van de organisaties in Europa zegt dat VPN-oplossingen de beste 
technologie zijn om mobiliteit mogelijk te maken. Dit werd net iets vaker genoemd 
dan het delen van bestanden (file sharing) en MDM-oplossingen.

Citrix-klantenenquête over mobiliteit voor ondernemingen 
in Europa 

Werknemers zijn op zoek naar een betere balans tussen werk en privé en willen 
of moeten vanuit verschillende locatie kunnen werken, zelfs buiten kantooruren. 
Traditioneel gezien waren thuiscomputers, kiosks en laptops de belangrijkste apparaten 
die gebruikt werden voor de mobiele werkstijl. De oplossingen van Citrix maken deze 
vormen van mobiel werken al vele jaren mogelijk.

Mobiliteit is de laatste jaren een grote uitdaging geworden, vooral voor ondernemingen, 
omdat de traditionele zakelijke apparaten zijn vervangen door smartphones en tablets. 
Deze verschuiving voegt aan de mobiele werkstijlen een innovatieve en uitdagende 
component toe: op elk zakelijk of persoonlijk apparaat te kunnen werken, of zelfs 
op zakelijke apparaten voor persoonlijke activiteiten. Dit alles vereist een veilige en 
beheerbare infrastructuur die de mogelijkheden en vrijheid van werknemers niet 
beperkt; het vereist zakelijke apps die overeenkomen met de vormfactor van de vele 
apparaten die werknemers gebruiken. 

Citrix heeft van mei tot juni 2013 een enquête gehouden in Europa over mobiliteit 
voor ondernemingen. Steeds meer organisaties doen iets aan de groeiende vraag 
naar mobiliteit van werknemers en plukken de vruchten hiervan, zoals te zien is in 
het indrukwekkende aantal van 2.701 IT-professionals dat heeft deelgenomen 
aan deze klantenenquête in heel Europa. Deze IT-professionals - bestuursleden, 
bedrijfsmanagers, IT-management en IT-beheerders - vertegenwoordigen een goede 
mix van organisaties van elk formaat en in bijna elke sector.



Mobility Survey 3

Number of employees in your organization

Primary sector of the organization

Business case: de vraag naar mobiliteit  
voor de werknemer 

Bij de vraag wat de drijfveer is bij organisaties om een mobiele onderneming te worden, 
wordt het duidelijk dat de kosten, maar ook de productiviteit en flexibiliteit van de 
werknemers, enkel maar een onderdeel vormen van de business case voor mobiliteit 
voor ondernemingen bij sommige organisaties. Hoewel mobiliteit voor ondernemingen 
een aantal inkoopkosten kan verplaatsen naar de werknemers en het voor organisaties 
mogelijk maakt om te besparen op vastgoed doordat er gebruik gemaakt kan worden 
van flexwerken, gaf slechts een kleine groep ondervraagden aan dat dit ook erg 
belangrijk is. De flexibiliteit en productiviteit van werknemers is daarnaast nergens terug 
te zien bovenaan de lijst van belangrijkste drijfveren. Er zijn drie voornaamste zakelijke 
vereisten die allemaal bijna even belangrijk zijn in alle landen in Europa. De belangrijkste 
reden voor 24,0 procent van alle organisaties is de vraag naar een verhoogde mobiliteit 
van de werknemers. Daarnaast is BYOD ook een belangrijke uitdaging geworden 
binnen vele organisaties, en de omgang met de beveiliging op deze persoonlijke 
apparaten wordt genoemd als een business case voor mobiliteit voor ondernemingen 
bij 22,1 procent van alle ondervraagden. De derde belangrijke reden bij 17,0 procent van 
de ondervraagden voor het introduceren van mobiliteit voor ondernemingen betreft de 
vrijheid van de werknemer: de mogelijkheid voor werknemers om hun eigen apparaten 
te ondersteunen en in te stellen, in plaats van te moeten vertrouwen op IT-personeel. 

“Er zijn drie voornaamste zakelijke eisen voor mobiliteit die bijna even belangrijk zijn 
in alle Europese landen.”

n Business and professional services
n Other industry 
n Manufacturing and energy
n Government
n Telecommunications and utilities
n Financial services and insurance
n Healthcare
n  Hardware manufacturing and software publishing
n Retail and wholesale
n Education
n Non-profit organization
n Media entertainment and leisure

n 0-50 employes

n More than 3000 employees

n 51 to 250 employees

n 1001-3000 employees

n 501-1000 employees

n 251-500 employees

Alleen in Nederland verschilt 
de business case voor 

mobiliteit voor ondernemingen 
van de resultaten in Europa. 

De belangrijkste drijfveer voor 
mobiliteit in Nederland is de 
behoefte aan het bieden van 

meer flexibiliteit voor het beter 
behoud van personeel bij 26,7 

procent. Organisaties zoals 
gemeentes, ziekenhuizen, 

verzekeringsmaatschappijen 
en andere ondernemingen 
in Nederland zijn het aantal 

fysieke werkplekken en 
kantoren aan het terugbrengen 

door gebruik te maken van 
gedeelde werkplekken, 
waardoor de behoefte 

aan kantoorruimte wordt 
verminderd. Dit verklaart 

waarom, met bijna 18 
procent, de behoefte om de 

vastgoedkosten te verminderen 
genoemd wordt als de 

belangrijkste drijfveer voor 
mobiliteit voor ondernemingen.
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Mobiliteit komt voort uit apps 

Mobiele en persoonlijke apparaten hebben veelal veel apps geïnstalleerd. De vrijheid 
om apps te kunnen zoeken en installeren is een belangrijk onderdeel van de mobiele 
ervaring van gebruikers. Maar hoe brengen wij deze ervaring van vrijheid op een 
veilige manier naar zakelijke apparaten die voorzien zijn van zakelijke apps? Of vice 
versa: hoe voegen wij zakelijke apps en apps die essentieel zijn voor een bedrijf toe op 
persoonlijke, mobiele apparaten zonder deze vrijheid te verstoren? 

Slechts een klein deel van alle organisaties heeft de mogelijkheid van apps op mobiele 
apparaten nog niet overwogen. Op de vraag of de organisatie overwogen heeft haar 
werknemers te voorzien van mobiele applicaties, antwoordde 89,6 procent dat hun 
organisatie deze uitdaging onderzocht heeft. Bijna de helft van deze organisaties - 
42,2 procent - heeft al goed gekeken naar het beleid, de methodes of de technologie 
voor de invoering, distributie en het beheer van apps op mobiele apparaten zoals 
smartphones of tablets. 

Wat interessant is om te weten, is welk soort apparaten veelal ondersteund wordt 
door organisaties vanuit het oogpunt van een app. Slechts 14,7 procent van de 
ondervraagde organisaties die de mobiele ondersteuning van apps overwogen 
hebben, heeft geen Bring Your Own Device-beleid. Enkel zakelijke apparaten worden 
ondersteund en toegestaan door deze organisaties. De grote meerderheid van  
85,3 procent van de organisaties in Europa wil of moet apps ondersteunen op 
zowel zakelijke als persoonlijke mobiele apparaten die werknemers mee kunnen 
nemen van huis naar werk en vice versa. Ongeveer de helft van deze organisaties wil 
apps ondersteunen op verschillende platformen, zoals Windows, Android, Apple of 
Blackberry, en de andere helft heeft gekozen voor één voorkeursplatform voor  
alle zakelijke apparaten en BYOD-apparaten, variërend van Windows en Blackberry, 
tot Android en Apple iOS-apparaten. Bij organisaties die apps willen ondersteunen 
op slechts een voorkeursapparaat, is de ondersteuning voor apparaten van Apple het 
minst populair.

If your organization has considered mobile apps, on which type  
of devices should these be available on?  

“De grote meerderheid van de ondervraagden moet apps ondersteunen op zowel 
zakelijke als persoonlijke mobiele apparaten.”

n  All type of devices (whatever the OS  
and the type of ownership)

n  Windows and/or Blackberry mobile devices (owned  
by your organization or brought by employees)

n  Corporate Owned devices only

n  Android devices (owned by your organization  
or brought by employees)

n  iOS devices (owned by your organization  
or brought by employees)
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Informatiebeveiliging vormt de belangrijkste uitdaging 

Het beheren van mobiliteit betekent dat er veel uitdagingen overwonnen moeten 
worden. De ondervraagde organisaties werd gevraagd om tien bekende uitdagingen 
binnen het beheer van mobiliteit te rangschikken met hoog, gemiddeld of laag 
belang. Het is geen verrassing dat veiligheid bovenaan de lijst staat: zorgen rondom 
informatiebeveiliging hebben een hoge mate van belang bij 65 procent van alle 
ondervraagde bedrijven. Ook de uitdagingen in het naleven van de normen inzake 
compliance en dataprivacy en gebruikers die het risico niet begrijpen van het gebruik 
van hun eigen apparaat om toegang te krijgen tot zakelijke informatie zijn bij 50 procent 
van de ondervraagde organisaties van groot belang. De algemene conclusie van deze 
vraag is dat de belangrijkste zorg bij mobiliteit voor ondernemingen betrekking heeft op 
de veiligheid en de privacy. Deze bevindingen zijn unaniem binnen Europa. Natuurlijk 
zijn er andere belangrijke uitdagingen, maar die waren over het geheel genomen 
van gemiddeld belang bij 50 procent, en van groot belang bij 25 tot 35 procent van 
de ondervraagden. Dit betekent dat bijvoorbeeld ondersteuning en onderhoud voor 
mobiele apparaten, de verscheidenheid van besturingssystemen en apparaten en 
het beheren van veel apps op deze apparaten beschouwd worden als een minder 
belangrijke uitdaging bij de meeste organisaties.

De nieuwste technologieën veranderen de traditionele 
werkplek 

Bijna elke ondervraagde meldde dat de traditionele werkplek met een persoonlijk 
bureau in een kantoor voorzien van een desktop of laptop heel snel aan het 
veranderen is. Mobiele technologieën zorgen ervoor dat het traditionele bureau een 
flexibele werkomgeving moet worden. Twee van de tien ondervraagden gelooft dat 
mobiliteit, en de ‘hot-desk’ die hieruit is voortgekomen, ervoor gezorgd hebben dat 
de persoonlijke touch is verdwenen binnen traditionele kantoren. Daarnaast denkt 
bijvoorbeeld ook twee van de tien dat de ondersteuning van flexibele werkplekken 
zoals thuiswerken de werkplek verandert. En daarnaast ziet ook nog eens twee op 
de tien het verbeteren van productiviteit door middel van ‘desk-sharing’-programma’s 
voor mensen die soms op afstand werken als een katalysator voor de flexibele 
werkplek. Maar de meeste ondervraagden, 32,6 procent, kwalificeren de behoefte of 
wens om de nieuwste technologieën te volgen als de belangrijkste drijfveer voor deze 
transformatie van de werkplek.

De vraag wordt dan hoeveel organisaties al daadwerkelijk flexwerken hebben 
ingevoerd. Op de vraag ‘Ondersteunt u op dit moment, of bent u van plan “work 
anywhere” te ondersteunen voor uw personeel?’ antwoordde bijna 50 procent 
dat ze het al hadden ingevoerd en ondersteunden, maar niet voor al het personeel. 
26,1 procent van alle ondervraagde organisaties ondersteunt flexwerken voor alle 
werknemers. Wanneer we deze getallen samenvoegen, beschikt meer dan 75 procent 
van alle bedrijven in Europa over een werkende infrastructuur om ‘work anywhere’ te 
implementeren

In Nederland worden 
flexwerken en thuiswerken 

genoemd als een van de 
belangrijkste redenen voor 
de veranderingen van het 

bureau en het verlies van de 
persoonlijke touch binnen 

traditionele kantoren door hot-
desking, beide met 30 procent 

van de organisaties.

Vergeleken met het 
gemiddelde binnen Europa 

van meer dan 75 procent, is de 
ondersteuning voor flexwerken 

het hoogste in Duitsland,  
de regio Oostenrijk en 

Zwitserland (DACH) en in 
Nederland met respectievelijk 

83,1 en 85 procent.
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Do you currently, or are you planning to support “work anywhere”  
for your workforce?

“Meer dan 75 procent van alle Europese organisaties beschikt over een actieve 
infrastructuur die flexwerken ondersteunt.”

Het soort netwerk bepaalt de toegangsbeperkingen 

Organisaties die werknemers steunen in het meebrengen of gebruiken van hun eigen 
apparaten (BYOD), geven al deze werknemers niet zomaar volledige toegang tot 
het zakelijke netwerk en zakelijke resources. We hebben eerder in deze enquête al 
geconcludeerd dat veiligheid een belangrijke zorg is, en daarom hebben de meeste 
implementaties of geplande implementaties niet meer dan beperkte of gelimiteerde 
toegang. We vroegen de deelnemende organisaties aan deze enquête hoe zij het 
toegangsniveau tot gegevens en applicaties die ze beschikbaar stellen aan hun 
werknemers zouden limiteren, rekening houdende met BYOD. Organisaties limiteren 
de toegang gebaseerd op de locatie van de persoon (10,3 procent), gebaseerd op 
het apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de gegevens en applicaties 
(19,2 procent) of gebaseerd op de positie van de werknemer (20,7 procent). De meeste 
organisaties zouden de mobiele toegang op afstand tot gegevens en applicaties 
beperken aan de hand van het type netwerk dat gebruikt wordt (35,5 procent). Een 
opvallende 14,3 procent van de ondervraagden antwoordde dat zij de toegang 
helemaal niet zouden limiteren.

When thinking about BYOD do you / would you limit the level of 
access to data and applications made available to your workforce 
depending on any of the following?

“De meeste voorkomende manier van toegangsbeperking tot gegevens en 
applicaties in Europa is gebaseerd op het type netwerk dat een werknemer gebruikt.”

n  The type of network used to access  
the data and applications

n  Job role

n  Device used to access the data

n  None of the above

n  Location of the person

n  Yes, we currently support “work anywhere”  
for selected staff only

n  Yes, we currently support “work anywhere”  
for everyone

n  No, we have no plans to implement a “work  
anywhere” strategy.

n  No, but we are planning to support “work  
anywhere” within twelve months
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Mobiele toegang vanuit auto’s en het openbaar vervoer 

Mobiliteit draait om het overal kunnen werken. Er werken echter nog steeds maar 
weinig werknemers vanuit cafés, restaurants, bibliotheken en soortgelijke, openbare 
hot-spots, in vliegtuigen, vanaf projectlocaties en veldlocaties of de eigen organisatie 
of vanuit werkplekken/kantoren bij andere bedrijven of zelfs vanuit een persoonlijk 
kantoor of werkplek thuis. Al deze locaties samen vertegenwoordigen maar  
8,7 procent van het geheel. Iets populairder als werkplek zijn plekken bij een klant, 
partner, verkoper, of evenementlocaties, hotels of het huis van de werknemer zelf. 
Maar meer werknemers werken mobiel vanaf vliegvelden (11,2 procent) of het 
openbaar vervoer (18,5 procent). De meest favoriete locaties voor mobiel werken voor 
werknemers zijn hun eigen auto’s: 36,8 procent van alle ondervraagden verwacht dat 
werknemers vanaf deze letterlijk mobiele werkplek toegang zullen krijgen tot zakelijke 
gegevens, applicaties en/of diensten.

From which locations do you anticipate that people will access 
corporate applications, data and/or services?

“De populairste mobiele werkplek om toegang te krijgen tot gegevens  
en applicaties is volgens de ondervraagden de auto van de werknemers.”

Technologie ter ondersteuning van mobiliteit 

De meeste organisaties hebben of willen meer dan één oplossing voor mobiliteit om 
een efficiënte werkomgeving te creëren voor hun werknemers. Niet alle werknemers 
hebben bijvoorbeeld volledige toegang nodig tot het netwerk, en hoeven alleen 
maar toegang te krijgen tot (sommige) gegevensbestanden of zelfs maar tot één 
zakelijke applicatie. We vroegen de deelnemende organisaties om maximaal drie 
technologieën te selecteren die zij beschouwen als mainstreamtechnologie voor 
hun organisatie om de mobiele werkstijl van hun werknemers mogelijk te maken. 
Op de vraag “Met welke van de volgende technologieën zou uw organisatie een 
mobiele organisatie kunnen worden?” antwoordden de meeste ondervraagden (20,6 
procent) dat een VPN-oplossing de beste technologie voor mobiliteit zou zijn. Bijna 
net zo belangrijk (met 18,7 procent van de antwoorden) zijn het delen van bestanden, 
synchroniseren en opslagoplossingen. De derde plek is voor beheeroplossingen voor 
mobiliteit voor ondernemingen (16,8 procent). 

n  From their cars
n  Public transportation 
n  Airports
n  From their own homes
n  From hotels
n  From customer, partner, vendor, or events sites
n  Coffee shops, restaurants, libraries, and similar public 

hot-spots
n  Airplanes
n  From company project sites and field locations
n  The person’s local workplace or office
n  From other company workplaces/offices
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Aanvullende informatie

•	 Delivering enterprise information securely on Android, Apple iOS and Microsoft 
Windows tablets and smartphones.

•	 Enterprise Mobility Management: kies voor BYOD met veilig aangeboden apps  
en data.

•	 Bring-Your-Own Device Starter Kit.

http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/oth/delivering-enterprise-information-securely.pdf
http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products-solutions/enterprise-mobility-management-embracing-byod-through-secure-app-and-data-delivery-nl.pdf
http://deliver.citrix.com/EMEM0813XDBYODSTARTERKIT-NL.html

