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Slimmer samenwerken: 
wat houdt je tegen?
Een verkenning van herkenbare IT-obstakels 

(en praktische oplossingen)



1. Inleiding

IT kan niet alleen helpen om medewerkers 
veilig en vertrouwd te laten werken, 
maar ook om beter samen te werken
Tim Timmerman - Previder

Als organisatie wil je dat IT niet belemmerend werkt. Je zit niet te wachten op bestanden 

die verloren gaan of medewerkers die drie keer moeten inloggen om toegang te krijgen 

tot een bestand. Wat jou betreft moet IT helpen en samenwerking aanmoedigen. Je wilt 

dat medewerkers effectief samenwerken. Niet alleen onderling maar ook met klanten (of 

cliënten), partners of leveranciers. Hoe beter je dat faciliteert, hoe efficiënter en produc-

tiever je organisatie kan opereren. Moderne technologie maakt op dit gebied veel mogelijk. 

Best vreemd dus dat echt slim samenwerken nog lang niet overal van de grond komt.

In dit document bekijken we waar de obstakels liggen. Bij de medewerkers die de technologie moeten gebruiken, maar ook 

bij de IT-managers die het allemaal in goede banen moeten leiden. Vervolgens kijken welke uitdagingen deze IT-obstakels 

met zich meebrengen op management/directieniveau. En tot slot belichten we enkele concrete oplossingen om slimmer 

samenwerken te faciliteren.



Op welke afdeling wil je een kijkje nemen? 

IT-afdeling

Werkvloer

Management/Directie



2.  Dit is wat je tegenkomt 
op de werkvloer
IT-managers van grote organisaties zullen dit herkennen: op basis van IT-vaardigheden 

kun je medewerkers onderverdelen in twee typen. 

Enerzijds heb je medewerkers in je organisatie die fluitend werken met de nieuwste 

IT-middelen. Zij bepalen hun eigen strategie en manier van werken. Het liefst met 

webbased applicaties die dienen voor één specifiek doel. Wie kent niet die collega 

die aankomt met dat ene handige tooltje?

Aan de andere kant zijn er medewerkers die het een hele uitdaging vinden om al die 

nieuwe technieken te omarmen. Het zijn niet de wizzkids van je afdeling, ze werken 

graag op één duidelijke manier. Voor hen geen gekke applicaties.

Beide typen medewerkers hebben één ding gemeen: ze willen een werkplek zonder 

gezeur. De techniek moet werken en niet tot last zijn bij het dagelijks werk. Jammer 

genoeg is de praktijk vaak anders. Hier volgen vier voorbeelden van veel voorkomende 

frustraties op de werkvloer.

Bekijk op de volgende pagina’s wat medewerkers vinden.



Ik zit de hele dag in en uit te loggen.
Medewerker gehandicaptenzorg (500+ medewerkers)

Feit

Bij veel organisaties, bijvoorbeeld in de zorg en de corporatiewereld, wordt gewerkt met een veelheid aan ap-

plicaties. Ook wordt er nog vaak gewerkt met legacy-software: verouderde applicaties die precies doen wat de 

gebruiker graag wil maar die gebaseerd zijn op achterhaalde technologie en daardoor niet samenwerken met de 

rest van de IT-omgeving. Gebruikers die werken in zo’n applicatielandschap moeten soms wel drie keer inloggen 

om toegang te krijgen tot de data die ze nodig hebben. Bovendien moeten gegevens soms dubbel of nog vaker 

worden ingevoerd omdat veel legacy-applicaties niet in staat zijn om te synchroniseren met andere applicaties. 

In de praktijk levert die veel frustraties op en komt het de efficiency niet ten goede. 

Werkvloer

Uit Brits onderzoek blijkt dat het werken met achterhaalde technologie de gemiddelde medewerker

bijna 40 minuten per dag kost, oftewel 167 uur per medewerker per jaar.  

Bron: information-age.com  

1 2 3 4

https://www.information-age.com/hands-tech-impact-outdated-technology-123462887/


Ons strenge IT-beleid beperkt mij 
in mijn mogelijkheden.
Medewerker gemeente (1000+ medewerkers)

Feit

Dit is een obstakel dat door het vele thuiswerken in de coronacrisis nog eens extra aan het licht is gebracht. 

Omdat IT-managers er huiverig voor zijn dat gebruikers allerlei applicaties op eigen initiatief gaan installeren of 

gebruiken, wordt er in de praktijk veel voor de gebruiker afgeblokt of tegengehouden. Maar wat doe je als ge-

bruiker wanneer een relatie alleen via Zoom met je kan of wil vergaderen terwijl Zoom bij jouw organisatie taboe 

is? Dan ga je je eigen weg zoeken, bijvoorbeeld door zelf een eenvoudige tablet te kopen en daarop Zoom te 

installeren. Zo kan zich bij een organisatie een hele collectie ‘schaduw-IT’ ontwikkelen, met devices en applica-

ties waar het IT-management geen zicht op heeft. Door deze versnippering liggen datalekken en AVG-boetes 

op de loer en wordt slim samenwerken steeds moeilijker. 

Werkvloer

Volgens onderzoek van het toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau Gartner is 30 procent 

van de security breaches bij organisaties te wijten aan schaduw-IT.  

Bron: gartner.com

1 2 3 4

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-10-security-predictions-2016/


Microsoft Teams? Nee, stuur maar een mailtje.
Medewerker thuiszorg (500+ medewerkers)

Feit

Veel gebruikers van IT – met name in sectoren als de zorg – hebben moeite de opmars van technolo-

gie in hun dagelijks werk bij te benen. Dat kan flinke frustraties opleveren: medewerkers beseffen dat 

al die nieuwe technologie hen zou moeten helpen maar weten niet hoe ze de mogelijkheden kunnen 

benutten. Bij veel organisaties is (nog) geen goede balans tussen de aanschaf van technologie en het 

investeren in middelen om de gebruikers er op de beoogde manier mee te leren werken. Als gevolg 

daarvan heeft nieuwe technologie vaak niet het beoogde rendement.

Werkvloer

Jonge medewerkers besteden tot 20% meer tijd aan applicaties op hun smartphone 

dan oudere medewerkers.  

Bron: mobpro.com

1 2 3 4



Ik ben teveel tijd kwijt aan het
zoeken naar documenten.
Medewerker woningcorporatie (250+ medewerkers)

Feit

In de meeste moderne organisaties is sprake van een veelheid aan documenten en documentlocaties. Sommige 

bestanden worden opgeslagen in de eigen cloud, andere op externe services als Dropbox en weer andere ‘ge-

woon’ lokaal bij de gebruiker. Hoe weet je als gebruiker nu waar het document staat dat jij zoekt? En ook niet 

onbelangrijk: welke versie van het document de meest recente is? Het ontbreekt vaak aan duidelijkheid. Dat is 

frustrerend voor de medewerkers en heeft bovendien een slechte invloed op de werkefficiency.

Werkvloer

Amerikaans onderzoek wijst uit dat 49% van de medewerkers bij organisaties moeite heeft met 

het vinden van digitale documenten. 

Bron: nintex.com

1 2 3 4

https://www.nintex.com/blog/recover-lost-time-spent-searching-information/


3.  Waarom doet de 
IT-afdeling niets?
De hedendaagse IT-manager heeft er een hele taak aan om het beide typen gebruikers naar de zin te maken. Hij of zij 

hoort dagelijks klachten vanaf de werkvloer en wordt geacht daar opvolging aan te geven. Maar is de IT-manager ook 

echt de veroorzaker van al die problemen van gebruikers? Of zit er meer achter? Zeker is dat de meeste moderne 

IT-managers vol ambitie en energie zitten om samenwerking in hun organisaties juist te faciliteren en stimuleren. Maar 

IT-managers worstelen met weer met hun eigen IT-obstakels, en die maken het hen lastig om elk gebruikersprobleem te 

tacklen. Hier volgen vier van de meest gesignaleerde hindernissen voor de IT-manager. 



 We besteden teveel tijd aan beheer 
en onderhoud.

Feit

Bij organisaties in bijvoorbeeld de zorg en de corporatiewereld gaan IT-systemen en -infrastructuren vaak 

relatief lang mee. Dat komt enerzijds doordat er aan de techniek geen extreme eisen worden gesteld, ander-

zijds doordat men er tegenop ziet om alle gebruikers met nieuwe systemen te leren werken. Zelfs organisaties 

die innovatie hoog in het vaandel dragen, schrikken terug voor migraties. Ze weten wel dat het beter zou zijn 

voor het functioneren van de organisatie, zeker op de lange termijn, maar ze durven de stap naar een nieuwe 

omgeving niet aan. Als gevolg daarvan besteden veel IT-managers een (te) groot deel van hun tijd aan het 

beheren en onderhouden van techniek die eigenlijk aan vervanging toe is.

De Boston Consultancy Group heeft zelfs voorspeld dat Nederland in 2020 zo’n 54.000 IT’ers 

te weinig heeft.   

Bron: bcg.com

IT-afdeling

IT-manager thuiszorg (500+ medewerkers)

1 2 3 4



Onze IT-omgeving is een stuk complexer 
dan tien jaar geleden.
IT-manager woningcorporatie  (500+ medewerkers)

Feit

In moderne organisaties worden steeds meer verschillende applicaties gebruikt. Voor de gemiddelde IT-manager 

is het geen doen om voor elke applicatie de vereiste kennis en kunde in huis te hebben – en dan hebben we het 

nog niet eens over de achterliggende infrastructuren. Maar voor de organisatie is het wel belangrijk om veilig en 

efficiënt met al die applicaties te kunnen werken. IT-managers zijn in zo’n situatie vaak overgeleverd aan derde 

partijen die wél de genoemde kennis en kunde hebben. Het werk van die partijen moet worden gecoördineerd, en 

daar heeft de IT-manager al gauw zijn handen vol aan. 

Volgens onderzoek van ING is het grootste probleem de mismatch tussen vraag en aanbod op het 

gebied van kennis en vaardigheden.   

Bron: ing.nl

IT-afdeling

1 2 3 4



 Het is een uitdaging om met eigen mensen 
onze IT-projecten uit te voeren.
IT-manager gehandicaptenzorg  (500+ medewerkers)

Feit

Het is geen geheim dat het landelijk tekort aan gekwalificeerde IT-medewerkers de afgelopen jaren fors is

gestegen. Organisaties hebben het daardoor steeds moeilijker om goede mensen te werven en aan zich te

binden. Noodgedwongen nemen zij hun toevlucht tot het inhuren van externe krachten. Dat kan prima werken

als het gaat om dagelijkse operationele werkzaamheden. Maar in het geval van meer ingrijpende projecten

hebben IT-managers behoefte aan specialisten die thuis zijn in de organisatie en weten hoe er wordt gewerkt.

En wat doe je dan als je die specialisten niet in je eigen gelederen kunt vinden? 

 Het aantal mensen werkzaam in de ICT is sinds 2015 continu gegroeid. Het aantal openstaande 

vacatures nam nog meer toe. Op dit moment heeft meer dan 50% van de organisaties grote moeite 

om het juiste ICT-personeel te vinden. 

Bron: BCG.com

IT-afdeling

1 2 3 4



Onze IT zit in een spagaat tussen 
veiligheid en innovatiedrang.
IT-manager gemeente (500+ medewerkers)

Feit

Innovatief ingestelde organisaties investeren graag in nieuwe technologie. Toch klagen veel IT-managers bij dit 

soort organisaties over het feit dat ze de mogelijkheden van hun state-of-the-art-omgeving lang niet kun-

nen benutten. Dat probleem zit dan niet zozeer bij de techniek als wel bij de gebruiker. De mens is en blijft nu 

eenmaal de meest risicovolle factor als het gaat om dataveiligheid. En phishers, hackers en andere onverlaten 

doen daar graag hun voordeel mee. De IT-manager ziet dan vaak maar één mogelijkheid om de veiligheid te 

waarborgen, en dat is het inperken van de rechten en mogelijkheden van de gebruikers. Dat geeft rust, maar 

het beperkt de organisatie ook in haar ontwikkeling.

IT-afdeling

Volgens een rapport van RiskIQ brengt cybercriminaliteit (denk aan malware en phishing) bedrijven 

en burgers per minuut ruim 1 miljoen euro schade toe.   

Bron: riskiq.com

1 2 3 4

https://www.riskiq.com/resources/infographic/evil-internet-minute-2018/


Op welke afdeling wil je een kijkje nemen? 

Werkvloer

Management/Directie

IT-afdeling



Wat betekent dit voor
management/directie?Management / Directie

De IT-obstakels die medewerkers (en IT-managers) ervaren, bezorgen vaak hoger management en directie vaak veel hoofdbrekens. 

Vanzelfsprekend wil je dat medewerkers niet beperkt worden door IT. In jouw organisatie moet IT een solide basis bieden voor samen-

werking en ondernemerschap stimuleren. Maar als je dat inderdaad wilt, zul je ook in actie moeten komen, want IT-obstakels lossen 

zichzelf niet op. En wat gebeurt er als je niet ingrijpt? Dat kan ingrijpende gevolgen hebben voor jouw organisatie. Denk aan:

Primaire gevolgen 
•  De kans op datalekken neemt toe 

•  Bedrijfsprocessen lopen minder efficiënt dan bij de concurrentie

•  Ontevreden medewerkers

•  Ontevreden klanten

Secundaire gevolgen 
•  Het wordt lastiger om nieuwe medewerkers te vinden

•  Klanten vertrekken

•  De aanwas van nieuwe klanten neemt af

•  Imagoschade

Investeer gericht in nieuwe IT
Bovengenoemde ontwikkelingen kun je stoppen en zelfs omdraaien 

door heel gericht te investeren in nieuwe IT. De keuzes die je daar-

in maakt, zijn natuurlijk sterk afhankelijk van waar de pijnpunten in 

jouw organisatie liggen. Zorg dat je dat goed in beeld hebt, dan  

un je beter inschatten hoe omvangrijk je IT-project moet worden - 

en hoeveel je daar als organisatie aan kunt en wilt besteden. 

Het is belangrijk om daar tijdig werk van te maken. Wanneer je 

bijvoorbeeld als zorgorganisatie nu al weet dat je over vijf jaar een 

lagere vergoeding per patiënt krijgt, moet je vandaag beginnen 

met investeren in een efficiënter bedrijfsproces. 

Waar is jouw organisatie
mee geholpen?

Effectiever werken 

Kans op datalekken verkleinen

Bedrijfsprocessen altijd laten draaien

Meer IT kennis en capaciteit



4.  Waar liggen de oplossingen?
Wat kunnen we concreet doen om die overvraagde IT-manager lucht te geven in zijn agenda, slimmer samenwerken mogelijk 

te maken en organisaties meer rendement te laten halen uit IT? Daarvoor zijn oplossingen aan te dragen op verschillende 

niveaus. We noemen hier drie van de belangrijkste. 

IT-managers zijn vaak tijd kwijt aan werkzaamheden die externe specialisten veel sneller (en misschien ook wel beter) 

kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan: 

•    Het updaten van de patchkast 

•   Security monitoring   

•   Eerstelijnssupport 

Outsourcing kan voor dit soort activiteiten een uitstekende keuze zijn. Vooral als je het werk uitbesteedt 

aan een partij die jouw IT-omgeving kent en weet hoe de processen binnen jouw organisatie lopen.

Feit Bedrijven hanteren drie verschillende opties om het eigen personeelstekort het hoofd te bieden. Zo geeft meer dan 

de helft van alle bedrijven aan nieuw en/of bestaand personeel zelf op te leiden. Een tweede mogelijkheid is tijdelijk 

personeel inhuren of het huidige personeel meer uren laten werken. Een derde mogelijkheid, vooral voor de langere 

termijn, betreft het automatiseren van de werkzaamheden, zodat efficiënter kan worden gewerkt. 

Bron: ING

Schep ruimte voor je IT-afdeling1



Een groot deel van de problemen van de IT-manager komt voort uit het feit dat de beschikbare technologie 

onvoldoende is ingericht op de actuele dagelijkse manier van (samen)werken. De oplossing kan worden gevonden 

in een modern gedeeld IT-platform met een focus op de medewerker en onderlinge samenwerking. Zo’n slimme 

werkomgeving biedt een wereld aan voordelen, zoals:

•   Applicaties en gegevens zijn eenvoudig beschikbaar

•   Gebruikers hebben direct toegang tot communicatiemiddelen 
en informatiestromen

•   De IT-manager en de organisatie weten zich verzekerd 
van een veilige en vertrouwde omgeving 

Investeer in de toekomst met
een slimmere werkomgeving

2



Wanneer je als organisatie kiest voor een migratie naar een moderne werkomgeving, kun je er 

niet van uit gaan dat al je mensen daar direct mee uit de voeten kunnen. Integendeel: veel 

migraties zijn in eerste instantie mislukt doordat aan dit aspect te weinig aandacht werd 

besteed - en dat bracht voor de IT-manager natuurlijk veel kopzorgen met zich mee. Het is 

daarom verstandig om te zorgen voor een gedegen traject waarin de gebruikers in een vroeg 

stadium worden meegenomen in de verandering en vervolgens leren werken met de nieuwe 

middelen. Zo vergroot je de kans op draagvlak voor je nieuwe IT-omgeving en verminder je 

de druk op de IT-manager.

En waarschijnlijk het belangrijkste: je laat je organisatie 
profiteren van alle voordelen van slimmer samenwerken.

Ondersteun medewerkers met
slimme gebruikersbegeleiding

3



Met een uitgebreid pakket aan oplossingen op het gebied van cloud, workspace, security en connectivity 

zijn wij een end-to-end IT-partner. Onze oplossingen implementeren we op locatie of veilig vanuit onze 

eigen Twin-datacenters in Nederland. Daar beschikken we over de technische infrastructuur en de cloud-

technologie die nodig zijn voor het betrouwbaar en schaalbaar hosten van (bedrijfs)kritische applicaties. 

Previder is carrier- én cloudneutraal en binnen onze infrastructuren kunnen we meerdere technologieën 

koppelen, zoals de public clouds van Microsoft Azure en Amazon. Zo zijn jouw data en applicaties altijd 

beschikbaar en veilig. Naast een breed aanbod staat Previder vooral voor een persoonlijke aanpak, 

betrokkenheid en directe lijnen. Met deze eigenschappen zijn wij een sterke samenwerkingspartner voor 

zorg, overheid, bedrijfsleven en de IT-sector. Samen zijn we in staat steeds weer innovatieve oplossingen 

te realiseren voor onze klanten.

Over Previder
Previder levert het complete IT-fundament en om techniek voor mensen 

werkbaar te maken. Wij realiseren werkplekken om efficiënt en veilig 

samen te werken. We begeleiden organisaties in de transitie naar de 

cloud. En we bieden betrouwbare en flexibele IT-platformen vanuit 

onze datacenters.
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