Ons doel? waarde toevoegen met
slimme technologie

Welzijnsorganisatie
Combiwel stapt over
naar Modern Werken

Combiwel maakte de
overstap naar Modern
Werken in de Microsoftcloud
inclusief een goed adoptieen trainingstraject en
een hardware uitrol met
Microsoft Intune en
Autopilot.
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Medewerkers
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Doorlooptijd
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Product
Modern Werken + Zero Touch

Hoe maak je de dagelijkse werkprocessen van een grote Amsterdamse
welzijnsorganisatie beter en slimmer? Combiwel had daar zelf wel een idee
over, maar liet zich voor de uitvoer graag inspireren door MostWare. Met een
waterdicht projectplan en een succesvolle adoptiestrategie maakten ze zo
de overstap naar de cloud en werden alle spiksplinternieuwe werkplekken op

“MostWare staat
constant klaar om
mee te denken over
de juiste strategie,
vragen te
beantwoorden,
online trainingen
te organiseren
en technische
ondersteuning te
bieden wanneer
nodig. ”
Monique Rijpkema
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Een digitaal serviceplein
Eén van de keuzes die Combiwel samen met
MostWare heeft gemaakt, is het realiseren van een
digitaal serviceplein via SharePoint.
Hier vinden medewerkers alle relevante
informatie over hun werk en de organisatie.
Denk aan beleidsdocumenten, handleidingen,
personeelsinformatie en aanvraagformulieren. Monique:
“Ik had in het verleden al eens een SharePoint training
gevolgd, maar toen Thomas liet zien wat je er allemaal
mee kunt doen, ging er pas echt een wereld voor me
open. Ik kon dan ook niet wachten om ermee aan de
slag te gaan en het is leuk om te zien hoe het steeds
meer vorm begint te krijgen. Het is een continu proces
waarbij het serviceplein steeds verder uitgebreid
wordt met relevante informatie voor de verschillende
werkorganisaties.

bij het werken via SharePoint, OneDrive en Teams. Juist
doordat zij de bedrijfsprocessen van binnenuit kennen,
kunnen zij als geen ander vragen beantwoorden en
twijfels wegnemen.”

Een vliegende start met Zero Touch
Ondertussen is de ICT-afdeling druk bezig met het uitfaseren van de Citrix-servers. Shared Services werkt inmiddels volledig via
de cloud en ook de nieuwe devices kunnen dankzij de Zero Touch aanpak eenvoudig op afstand geconfigureerd worden.
Thomas: “De specialistische inrichting van Windows Intune en Autopilot hebben wij voor onze rekening genomen, waardoor de
ICT-afdeling van Combiwel een vliegende start kan maken met de configuratie van de afzonderlijke apparaten.”
“Dit scheelt veel kostbare tijd,” beaamt Monique. Daarnaast levert Zero Touch nog meer voordelen op. Zo kunnen apparaten via
één digitaal platform beheerd en beveiligd worden en zijn bedrijfsgevoelige gegevens te allen tijde goed beschermd.
Op die manier houdt de ICT-afdeling optimale controle over de toegang, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van alle
apparaten, apps en data binnen Combiwel.

Klaar voor de volgende stap
Na de overstap van Shared Services, is de volgende stap het overzetten van de andere werkorganisaties binnen Combiwel.
En zoals bij iedere verhuizing is ook hier ‘opschonen en ordenen’ het devies. Het is immers zonde om een spiksplinternieuw huis –
of in dit geval een perfect ingerichte SharePoint-omgeving – meteen te vervuilen met oude troep die je toch niet meer gebruikt.
Combiwel maakt daarom gebruik van zogenaamde opruimcoaches. Zij adviseren collega’s bij het opschonen en ordenen van
bestanden en data. Zodat straks alleen die gegevens gemigreerd worden, die echt nodig zijn.
Monique: “We hebben inmiddels al veel geleerd van het project met Shared Services, maar ook in deze tweede fase is het fijn dat
we kunnen terugvallen op de expertise van Thomas en zijn collega’s. Zij staan constant klaar om mee te denken over de juiste
strategie, vragen te beantwoorden, online trainingen te organiseren en technische ondersteuning te bieden wanneer nodig.
Dankzij MostWare kunnen wij de visie van Fons op doeltreffende wijze vormgeven.”

Over Modern Werken met MostWare
Modern werken is leuker en beter werken, met alle voordelen die horen bij werken
vanuit de cloud. Microsoft 365 is daarbij de basis. Daarmee tillen wij jouw
organisatie efficiënt, snel en op transparante wijze naar the next level.
En de sleutel tot succes? Naast de techniek, een goede training en adoptie!

www.mostware.nl

