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Samenvatting
De opkomst van de cloud werkplek heeft end 
user management enorm veranderd de afgelo-
pen jaren. Het onderwerp staat in de belangstel-
ling omdat bedrijven graag het keurslijf van hun 
vaak verouderde werkplek van zich af schud-
den. Een slimme kijk op de werkplek zorgt dat 
organisaties klaar zijn voor veranderingen in 
de toekomst. Flexibel werken, op het moment 
en de plek die werknemers het beste uitkomt, is 
de norm geworden. In het huidige aanbod kan 
dat door een beheerde werkplek als een dienst 
vanuit het datacenter van een leverancier af te 
nemen. Het heeft organisaties, groot en klein, 
een stuk flexibeler gemaakt doordat ze af zijn 
van grote investeringen en kunnen betalen naar 
gebruik. Ook andere aspecten van end user ma-
nagement krijgen steeds meer trekken van een 
standaard dienst en zijn als een SaaS-oplossing 
af te nemen. 

Nieuwe gedaante
In deze kopersmarkt is veel concurrentie, waardoor 
een race naar bodemprijzen ingezet is. Kleinere opko-
mende partijen en cloudreuzen hebben het bestaande 
spelers flink lastig gemaakt. De gevestigde orde is 
in een nieuwe gedaante en rol teruggekomen in de 
markt. Zo hanteert Atos nu een best-of-breed aan-
pak rond gestandaardiseerde cloudoplossingen, om 

klanten innovatie en optimaal toegevoegde waarde te 
bieden. Het bedrijf maakt een metamorfose door van 
een end-to-end dienstverlener tot een orkestrator van 
clouddiensten. Ook het aanbod van Capgemini is kos-
teneffectief doordat gepubliceerde desktops vanaf een 
gedeelde infrastructuurvoorziening aangeboden wor-
den. Hierdoor zijn er ook optimale beheermogelijkhe-
den, terwijl eindgebruikers zoveel mogelijk vrijheden 
genieten. Deze dienstverlener heeft een refresh ronde 
in lopende contracten tot staande praktijk gemaakt. 
Tenslotte bieden de uit ApplicationNet voortgeko-
men werkplekdiensten van KPN een breed palet 
aan mogelijkheden om medewerkers in organisaties 
productiever te maken. Deze leverancier verzorgt het 
beheer van deze voorziening in de backoffice, terwijl 
afnemers via een portal zelf aan de knoppen van deze 
dienstverlening kunnen draaien. Dat biedt klanten 
maximale flexibiliteit.

Veel huiswerk
Naast deze voorbeelden van vernieuwing in de markt, 
gaat in deze whitepaper veel aandacht uit naar het 
organiseren van de vraagkant. Want het leveren van 
deze dienstverlening is maar één ding. Om daarvan te 
kunnen profiteren moeten afnemers zelf flink wat huis-
werk doen. Zo is het belangrijk om inzicht te krijgen in 
de verschillende doelgroepen in de organisatie en hun 
verschillende behoeftes rond applicaties en toegang tot 
informatie te plotten op mobiel werken. Door aan te 
haken bij belangwekkende trends, als Shift Left en Shift 
Down, kunnen organisaties de bestaande situatie van 
ondersteuning, waarin zij druk zijn met incidenten en 
brandjes blussen, ombuigen naar een gestructureerde 
verbeteringsslag. Het benoemen van doelstellingen en 
het continu meten van resultaten zijn een belangrijk 
middel om samen met een leverancier end user manage-
ment op een hoger plan te brengen. Daar is wel bewe-
ging in een sourcingrelatie voor nodig. Dat begint met 
een prijsmodel dat dynamiek mobiliseert gedurende de 
hele looptijd van een contract.
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Centrale zenuwknoop
Sourcingexpert van Giarte, Marco Gianotten, zet de 
puntjes op de I, door andere essentiële ingrediënten 
voor succes als ketenregie, de gebruikerservaring als 
centraal uitgangspunt, primaire aandacht voor appli-
caties en het voorkomen van een versnipperde verka-
veling te benoemen. Ook in deze tijden van cloud als 
primaire leveringsvorm blijft de werkplek een centrale 
zenuwknoop die alleen met de juiste maatregelen opti-
maal uit de verf komt.
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Inleiding
De trend dat organisaties de ondersteuning van 
eindgebruikers voor een deel of in zijn geheel 
bij een externe leverancier beleggen, bestaat 
al een tijd. In de eerste golf van outsourcing 
heeft end user management een prominente rol 
gespeeld, omdat werkplekautomatisering van 
enige schaal een complex vak was en het door 
veel organisaties niet tot de kerntaken werd ge-
rekend. End user management werd vanuit een 
compleet werkplekaanbod bij een gespeciali-
seerde leverancier belegd die de hardware, soft-
ware en het ondersteunend personeel overnam 
en de diensten vervolgens integraal terug lever-
de aan de afnemende organisatie. Sleutelwoor-
den in deze contracten waren standaardisatie 
en verlaging van kosten. Klanttevredenheid en 
de ervaring van eindgebruikers in deze werk-
plekdienstverlening speelden in de praktijk om 
verschillende redenen een secundaire rol.

De opkomst van desktop-as-a-service en kantoorau-
tomatisering uit de cloud heeft het end user manage-
ment aanbod in de markt ingrijpend vernieuwd de 
afgelopen jaren. Bedrijven hopen met dit aanbod het 
keurslijf van hun vaak verouderde werkplek van zich 
af te schudden zonder grote investeringen. De op-
komst van consumententechnologie en de bijkomende 
emancipatie van de eindgebruikers heeft voor nieuwe 

accenten gezorgd. Mobile computing heeft de traditio-
nele werkplek achterhaald gemaakt. Flexibel werken, 
op het moment en de plek die werknemers het beste 
uitkomt, is de norm geworden. Dat betekent andere 
devices maar vooral ook data en applicaties die die 
mobiliteit optimaal ondersteunen.

Rol en context
Wat voor werk moet een werknemer precies doen en hoe 
ziet dat werk eruit buiten de kantoormuren, zijn belangrij-
ke vragen, als een organisatie de werkplekautomatisering 
wil vernieuwen. Om hier als organisatie mee aan de slag 
te kunnen is een rol- en contextgebaseerde werkplek-
automatisering een vereiste. Dat betekent niet één stan-
daard voor iedere werknemer, maar het ondersteunen 
van verschillende smaken en varianten van de werkplek 
binnen de organisatie. De technologie heeft niet bepaald 
stil gestaan en ondersteunt deze vraag naar variatie goed. 
Op deze manier kan end user management een bijdrage 
leveren aan productiviteit tegen zo laag mogelijke kosten.

De kosten voor werkplekondersteuning zijn, on-
danks het voortschrijden van de technologie niet 
toegenomen, maar juist gedaald. De al langer spe-
lende ontwikkeling om het onderhoud en het beheer 
van de werkplekken uit te besteden aan gespecia-
liseerde partijen heeft zich versterkt doorgezet. Er 
komen steeds meer leveranciers die de werkplek als 
een standaarddienst uitleveren, een zogenaamde 
desktop-as-a-service. Daarnaast is kantoorsoftware, 
met de komst van Google Apps for Work en Office 
365, als een dienst af te nemen. METRI duidt dit 
ook wel aan als het verclouderiseren van de werk-
plek. Bij zo’n aanpak krijgt de werknemer met 
internet technologie op verschillende devices toe-
gang tot de data en applicaties die hij of zij nodig 
heeft. De software, die dit mogelijk maakt, draait 
in het datacenter van de leverancier, waardoor het 
aanbod in prijs geoptimaliseerd is. Deze werkplek 
wordt aangevuld met andere voorzieningen om 
eindgebruikers optimaal te ondersteunen, waarbij 
organisaties verschillende keuzes maken om speci-
fieke onderdelen van end user management zelf te 
verzorgen of uit te besteden.

1



13

V e r n i e u w i n g  v a n  e n d  u s e r  m a n a g e m e n t

Het succesvol afnemen van gestandaardiseerde dienst-
verlening gaat altijd gepaard met het inbesteden van 
specifi eke taken en competenties. Uitbesteding in het 
cloudtijdperk betekent dat organisaties ervoor moeten 
kiezen, op cruciale punten, werkzaamheden niet uit te 
besteden maar dit juist zelf te doen. Willen organisa-
ties goed gebruik kunnen maken van een standaard-
dienst dan heb je bijvoorbeeld hygiëne maatregelen 
nodig in de applicatiestack. Met het nodige program-
meerwerk komt bijvoorbeeld de workfl ow tot stand 
om werkplekken, applicaties en data te implementeren 
op cloud-infrastructuur. Waarom dit niet zelf doen? 
Het levert uitermate relevante kennis op over de eigen 
applicatiestack en de manier waarop deze software ge-
schikt gemaakt kan worden voor de cloud werkplek. 
Een ander voorbeeld is de ondersteuning. De kwaliteit 
van de ondersteuning kan een impuls krijgen op het 
moment dat tweede en derdelijnsvragen niet door een 
serviceprovider maar door eigen mensen met relevante 
kennis van de organisatie en de processen opgelost 
worden. End user management is kortom multi-
sourcing van standaarddienstverlening, insourcing 
en uitbesteding van specifi eke aspecten rondom de 
ondersteuning van eindgebruikers. 

Scope van het rapport
End user management is een breed onderwerp. Niet 
in de laatste plaats omdat de komst van clouddiensten 
in de markt en het voortschrijden van de technologie 
voor nieuwe buzzwords heeft gezorgd. Ondanks al die 
vernieuwing is de defi nitie van end user management 
uit de Outsourcing Performance 2015 van Giarte nog 
uitermate houdbaar. Hierin wordt end user manage-
ment omschreven als alle processen en diensten die 
gebruikers productief maken. Het gaat daarbij om een 
brede waaier aan IT-diensten, zoals werkplekbeheer 
voor desktops en laptops, devicebeheer voor mobiele 
apparaten als tablets en smartphones, support (help-
desk, remote, on-site), applicatie packaging en de 
levering van kantoorapplicaties en collaboratie. In de 
dienstverlening is het accent verschoven van hardware 
naar software-oplossingen die applicaties ontsluiten 
voor een brede waaier aan apparaten.

In dit rapport beperken we ons tot het uitesteden van 
support, werkplekbeheer en de application packaging 
en release management. Nieuwe contracten bieden 
mogelijkheden om te profi teren van de laatste stand 
van zaken in de markt rond een internet gebaseerde 
werkplek. Hoe mooi de vergezichten ook zijn bij de 
voorbespiegelingen aan de deal making tafels, het 
wil niet zeggen dat deze goede voornemens zo maar 
werkelijkheid worden. In deze whitepaper is er vooral 
ook aandacht voor de organisatie van de vraagkant. 
Daarnaast laten we een aantal voorbeelden zien van 
veranderingen in het aanbod.

Nieuw Oud
Scherp geprijsde standaard-
dienstverlening vanaf een 
gedeelde infrastructuurvoor-
ziening

Grote deals, die alle aspecten 
van end user management 

omvatten, met als doel kos-
tenverlaging

Er is meer ruimte voor een 
verbeterde ondersteuning van 
werknemers met rol- en context 
gebaseerde werkplekautomati-
sering.

Standaardisatie is belangrijk 
sleutelwoord om dienstverle-

ning uitvoerbaar te maken.

Werkplek is alle devices en alle 
locaties binnen en buiten de 
organisatie waar gewerkt kan 
worden.

Werkplek is vooral een 
desktop in de bedrijfsvesti-

ging.

End user management is multi-
sourcing van standaarddienst-
verlening, insourcing en uitbe-
steding van specifieke aspecten 
van end user management.

End user management 
contracten zijn meestal inge-

richt als een one-stop-shop bij 
één partij.

Figuur 1. Nieuwe accenten in end user management

Figuur 2. Uitbestede processen binnen het end user management 
domein Bron: Outsourcing Performance 2016 Giarte
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Er wordt een antwoord gezocht op de volgende twee 
vragen:
1. Hoe kunnen hedendaagse ontwikkelingen een 
bijdrage leveren aan de verbetering van effectiviteit en 
de effi ciënte van gebruikersondersteuning?
2. Wat voor impact heeft cloud als leverings-
model van voorkeur op de outsourcing van end user 
management en de organisatie van de vraagkant?

Aanpak
In dit rapport is er een onderscheid tussen veranderin-
gen in de vraag en veranderingen in het aanbod. In het 
komende hoofdstuk ‘De organisatie van de vraagkant 
volgens METRI’ zoomen we in op veranderingen in 
de vraag die het karakter van outsourcing van end 
user management sterk veranderd hebben. In het 
hoofdstuk ‘Werkplek als centrale zenuwknoop’ doet 
outsourcing expert Marco Gianotten van Giarte, een 
oproep bij de uitbesteding van end user management 
de ervaring van eindgebruikers als uitgangspunt te ne-
men. Niet technische, irrelevante meetcriteria moeten 
centraal staan bij de inrichting en beoordeling van de 
dienstverlening, maar hoe goed werknemers hun werk 

kunnen doen, moet het uitgangspunt worden. Om 
dit resultaat in aanbestedingen voor elkaar te krijgen 
zijn nieuwe accenten in de outsourcing van end user 
management nodig.

In de andere hoofdstukken komt de nadruk te lig-
gen op het aanbod van end user management door  
vertegenwoordigers van relevante leveranciers aan het woord 
te laten over markttrends. Executives van de leverancier Atos 
(Peter Retera en James McMahon) leggen de nadruk op ser-
vice orchestratie. Capgemini (Lout van Montfort) laat zien hoe 
je bij outsourcing de eindgebruiker in zijn kracht kunt zetten. 

KPN (Robin Scholten en Hans Buurman) zoomt in op de 
standaardisatie van de backend en hoe deze aanpak juist kan 
bijdragen aan verschillende vormen van werkplekken en 
bijkomende diensten. Dit kijkje in de keuken laat zien 
hoe de markt de op internettechnologie gebaseerde 
standaarddienstverlening concreet uitwerkt en hoe dit 
afnemers verder kan brengen.

Figuur 3. Scope van het rapport binnen het IT-domein Bron: METRI



15

V e r n i e u w i n g  v a n  e n d  u s e r  m a n a g e m e n t



2
16



Organisatie van 
de vraagkant 

volgens METRI2
17



18

Organisatie van de 
vraagkant volgens 
METRI
Organisaties willen graag werken met de 
nieuwste technologie, maar in het verleden is 
meermaals gebleken dat je daar flink mee de 
mist in kunt gaan. Het nadeel van het kopen 
van de nieuwste spullen is de snelheid waarmee 
de technologische vooruitgang gaat. Wat je het 
ene moment aankoopt, is het volgende moment 
al weer te duur of verouderd of het kost te veel 
energie en tijd om het in de organisatie werkend 
te krijgen. Menig CIO zal sprekende voorbeel-
den van dit kopersdilemma kunnen noemen.

In de huidige tijd is dit punt minder belangrijk, omdat 
technologie wordt afgenomen als een dienst. Bij deze 
leveringsvorm nemen organisaties een voorziening af 
die door de leverancier constant van updates wordt 
voorzien. Je zou zeggen dat innovatie in deze situatie 
een minder prangend probleem is. Niets is minder 
waar. Extern zal een cloudprovider inderdaad zijn 
updates draaien, maar intern is het nog steeds een 
uitdaging om goed aan te sluiten bij de vraag. Heb-
ben alle belanghebbenden dezelfde verwachtingen en 
wat wil en moet de organisatie met een vernieuwing 
bereiken? Door een overstap op nieuwe technologie 

ontstaat juist meer ruimte en lucht om de verbetering 
van gebruikersondersteuning op de kaart te zetten.

Business insteek
Bij end user management heeft de nadruk lange tijd 
bij de techniek gelegen en bij het verhelpen van sto-
ringen. Bij een cloud werkplek kun je met een nieuwe 
aanpak accenten verleggen. De business heeft in veel 
gevallen heel andere eisen en verwachtingen rond een 
werkplek dan IT. Bijvoorbeeld het snel kunnen reage-
ren op marktontwikkelingen en optimaal aansluiten 
bij nieuwe werkstijlen om een aantrekkelijke werk-
gever te zijn voor de nieuwe generatie werknemers. 
Dat zijn vanuit een business perspectief belangrijke 
onderwerpen. Het ondersteunen van de productivi-
teit, de bedrijfsprocessen en het goed kunnen helpen 
van eindklanten zijn veel hoger op de prioriteitenlijst 
komen te staan bij end user management.

Iedere organisatie heeft unieke wensen en eisen ten 
aanzien van end user management. In dit hoofdstuk 
ga ik in op een aantal generieke vragen die een beter 
zicht kunnen geven op de wensen, eisen en verwach-
tingen rond end user management die bij een vernieu-
wing mee zouden moeten wegen in de sourcingbe-
slissing. Wat wil de doelgroep en hoe sluit ik daar in 
het aanbod op aan? Hoe organiseer je efficiëntie in de 
ondersteuning en zorg je er bijvoorbeeld voor dat zelf-
hulp druk haalt van de servicedesk? Wat moet je als 
organisatie niet meer zelf willen doen? Wat is belang-
rijker in end user management, gebruikerservaring, 
efficiëntie of een combinatie van beide? Daarnaast 
nemen we een uitstapje naar bestaande ergernissen 
rond de leveranciers van servicedeskoplossingen. Die 
inzichten zijn relevant, ook voor het inkopen van 
andere end user management-diensten.

Wat wil de doelgroep?
De werkplek is geen eenheidsworst meer die iedereen 
omwille van standaardisatie en beveiliging in een 
gelijk keurslijf dwingt. Het perspectief is verplaatst 
van een gestandaardiseerde werkplek en bijbehorende 
ondersteuning naar een oplossing die werknemers zo 
productief mogelijk maakt op het device en op de plek 
waar zij het liefst willen werken. Dat geldt zeker voor 

2



19

V e r n i e u w i n g  v a n  e n d  u s e r  m a n a g e m e n t

de nieuwe generatie werknemers die op dit moment 
aan de poorten van de BV Nederland rammelt. De 
millennials, die opgegroeid zijn met internet, weten 
alles van technologie en stellen hoge eisen aan de 
middelen waar zij hun werk mee moeten doen. Kom 
niet aanzetten met starre of verouderde werkstijlen, 
omdat dat nu eenmaal zo gaat binnen de organisatie. 
De werkplek en bijkomende ondersteuning moet bij 
de tijd zijn anders komen ze niet of brengen ze hun 
eigen technologie mee waarmee ze wel kunnen werken 
zoals ze willen.

Het belang van keuzevrijheid geldt overigens niet alleen 
voor de jongere generatie. De trend van ‘Consumerization 
of IT’, waarbij werknemers eigen consumententechnologie 
meebrengen op de werkvloer, laat als geen ander zien dat 
werknemers meer invloed willen hebben op de gebruikte 
technologie en hun werkplek fl exibeler willen kiezen. Uit 
een onderzoek van het Service Desk Institute blijkt dat 
de ondersteuning van eigen devices op het werk gestegen 
is. In 2013 werd eigen apparatuur door 42 procent van 
de ondervraagde servicemanagers ondersteund. Twee 
jaar later is dat toegenomen tot 58 procent. Uit bench-
markdata van METRI blijkt dat de kosten en de druk op 
servicedesks niet noemenswaardig is toegenomen door 
byod. Werknemers zijn technologie vaardiger geworden 
en lossen problemen eerder zelf op. In plaats van eigen 
devices hebben veel organisaties gekozen voor een beperkt 
aantal devices waaruit werknemers kunnen kiezen, het 
zogenaamde ‘choose your own device’. Ook in deze vorm 
geeft de keuzevrijheid een boost aan de productiviteit van 
werknemers blijkt uit onderzoeken.

In Nederland met zijn fi les en deeltijdwerkers is mo-
biliteit een gegeven. Een mobiele medewerker werkt 
gemiddeld 26 uur per week elders dan op de vaste 
werkplek meestal met een laptop, zo blijkt uit een on-
derzoek van Metisfi les uit 2015 onder 500 werkenden 
in Nederland die regelmatig buiten kantoor werken. 
Een meerderheid van 66 procent ziet grote voordelen in 
mobiel werken, omdat ze effi ciënter en klantvriendelij-
ker kunnen werken en meer voldoening hebben in hun 
werk. Een storende factor is dat veel bedrijven geen 
expliciet beleid hebben om mobiliteit goed te onder-
steunen. Zo heeft maar 3 procent van de organisaties 
een formeel vastgelegd beleid om mobiel werken van 
medewerkers te ondersteunen. De helft heeft helemaal 
geen afspraken op dit punt gemaakt. Juist dat grijze ge-
bied en het ontbreken van expliciete afspraken is voor 
veel medewerkers een punt van zorg. 

Beheersbaarheid vraagt alleen wel om standaarden. 
Veel organisaties kiezen ervoor om niet voor iedere 
individuele werknemer op maat een werkplekoplos-
sing in te richten maar met een beperkt aantal vari-
anten van de werkplek aan de slag te gaan. Op deze 
manier blijft de technologie beheersbaar, maar is er 
wel een toegesneden oplossing voor een specifi eke 
groep werknemers. Zo heeft NS bijvoorbeeld voor 
mobiele werknemers als machinisten en conducteurs 
een mobiele werkplek uitgerold met ondersteuning 
van een beperkt aantal applicaties die ook op mobiele 
devices goed te gebruiken zijn. Hoe beter applicaties 
voldoen aan webstandaarden, hoe gemakkelijker deze 
te ontsluiten zijn op mobiele devices. Een analyse 
onder verschillende doelgroepen zal laten zien wat 
de eisen en wensen rond werkplekken zijn en hoe het 

Figuur4. Omarming ‘bring your own device’ Bron: Servicedesk 
Institute

Figuur 5. Waarom is expliciet mobiliteitsbeleid aan te raden? Bron: 
Dell en Intel

Bevindingen rond gebruik eigen technologie op werkvloer

Keuzevrijheid in de technologie is goed voor de productiviteit
Het gebruik van eigen devices voor werk kan de beveiligingsri-
sico’s vergroten
De komst van tablets, smartphones en cloud computing vraagt 
om een strategie waarin mobiliteit meer nadruk krijgt
Een transparante opstelling over het wel of niet toestaan van 
eigen devices, is nodig om het vertrouwen van werknemers in 
de organisatie overeind te houden
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beter ondersteunen van de mobiliteit de productiviteit 
op een hoger plan zou kunnen brengen. Inventariseren 
wat deze doelgroepen willen, zal belangrijke antwoor-
den geven over vernieuwing van de werkplek en het 
bijkomende, toekomstige end user management.

Hoe organiseer je efficiëntie?
Niet alleen in het ontsluiten van applicaties en in-
formatie op de werkplek heeft veel ontwikkeling 
gezeten, ook in het domein van de ondersteuning van 
eindgebruikers zijn de afgelopen jaren veel verbete-
ringen aangebracht. De inzet van kennismanagement 
en zelfhulp heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor 
ondersteuning, met de juiste maatregelen, fl ink te 
verlagen zijn. Het beter organiseren van de dienst-
verlening wordt al langere tijd met de trends Shift 
Down en Shift Left aangeduid. Bij Shift Down worden 
issues zoveel mogelijk met zelf-service systemen en 
zelfl erende systemen afgehandeld. Bij Shift Left krijgt 
de kwaliteit van de servicedesk zelf een impuls door 
een omnichannel aanpak en het voor handen zijn van 
relevante informatie rond het incident of hun vraag. 
Met de juiste informatie bij de hand kan een eerste lijn 
servicemedewerker veel sneller en gerichter acteren.

Dit model laat zien hoe de tijd die het oplossen kost 
en de kosten van afhandeling toenemen naarmate 
deze naar een expert toegebracht moeten worden. Als 
problemen op de servicedesk geëscaleerd worden naar 
2e of 3e lijns support groepen, wordt de oplossing 
van het probleem opgepakt met duurdere technische 
middelen, die verder afstaan van de klant. In de Shift 

Left en Shift Down trend stelt de IT-manager zich ten 
doel om kennis zoveel mogelijk naar links te bewegen. 
Zoveel mogelijk naar het punt dat de oplossing van 
het probleem met zelfhulp te vinden is. Hoe zet je dit 
in gang? Door onder andere effectieve kennis ma-
nagement hulpmiddelen en processen in te zetten. En 
natuurlijk niet te vergeten: door relevante en accurate 
content te produceren, te verzamelen en op een slim-
me manier beschikbaar te stellen.

In de praktijk vinden veel organisaties dat het samen-
stellen en bijhouden van een kennisbank een behoor-
lijke inspanning vraagt. Meestal krijgt het niet de aan-
dacht en tijd die nodig is om het effectief in te kunnen 
zetten. Een kennisbank kan ook tot stand komen 
door relevante informatie, die informeel in de orga-
nisatie beschikbaar is, te formaliseren. Documenten, 
e-mails, dialoog en andere digitale sporen die worden 
achtergelaten tijdens het samenwerken, zijn concrete 
uitingen van aanwezige kennis binnen de organisatie. 
E-mails, notulen, informele chatberichten, of ant-
woorden op internetfora, zijn allemaal potentiële ken-
nisbronnen die op een later tijdstip waardevol kunnen 
zijn. Nieuwe kennissystemen koppelen documenten, 
e-mails en sites aan elkaar en leggen tegelijkertijd 
verbanden met de mensen die deze kennis hebben 
vastgelegd of achtergelaten. Het optimaal ontsluiten 
van deze informele informatie kan bedrijven een eind 
op weg helpen bij het realiseren van een kennisbank. 
Het kan de inzet op de Shift Left trend om het service-
proces te verbeteren een vliegende start geven.

Shift Left
Het is belangrijk om Shift Left niet als een besparing 
maar als een kwaliteitsimpuls te positioneren. De 
kunst is om de vraag bij de geschikte kennis te bren-
gen met zo min mogelijk inspanning. “Als het goed 
is bespaar je met Shift Left natuurlijk door kennis 
die voorheen alleen bij specialistische medewerkers 
aanwezig was te verplaatsen en beschikbaar te maken 
voor de servicedesk”, stelt Martijn Meeder, senior 
IT-service managementconsultant bij Topdesk in een 
interview met METRI Research. “De tijd van een sys-
teembeheerder is kostbaarder dan die van een service-
medewerker, maar vooral ook de tijd die nodig was 

Figuur6. Shift Left en Shift Down verhogen reactietijd en verlagen 
kosten Bron: The ITSM Review
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om het antwoord te ontvangen.” Door het weghalen 
van schakels is die korter geworden. 

Aandacht voor Shift Left zorgt dat de verbetering van 
de servicedesk concreet handen en voeten krijgt. “Or-
ganisaties roepen altijd wat er mis gaat en vergeten 
nogal eens op niveau bij elkaar te zitten om waarde-
volle verbeteringen door te nemen”, vervolgt Meeder. 
“Als je het servicemanagement-proces wilt verbeteren 
dan is het heel onproductief om ver in te zoomen wat 
er precies goed en fout gaat in verschillende stapjes bij 
de afhandeling van incidenten. Bij een Shift Left aan-
pak doe je juist een stap terug en stel je centraal hoe 
je actief kunt werken aan verbetering door je klanten 
sneller en beter te bedienen.” Je kunt meer lezen over 
het verbeteren van servicemanagement met Shift Left 
op de blog van METRI Research.

Shift Down
Bij Shift Down wordt geprobeerd om zelfhulp bij 
werknemers te stimuleren. Een sterk in de markt op-
komende leverancier als ServiceNow, legt de nadruk 
op het verbeteren van de mogelijkheden voor zelfhulp. 
“Aan de voorkant is interface van het serviceportaal 
zo veel mogelijk ingericht op de websites en portalen, 
zoals mensen die al kennen en gebruiken en zoveel 
mogelijk gebaseerd op zelfhulp”, vertelt Erik Foeken, 
Manager Solution Consulting Benelux bij ServiceNow 
in een interview met METRI Research. “Als een vraag 
gesteld is, toont de portal allerlei mogelijke oplossin-
gen voor het probleem, zodat mensen een beschrijving 
van een oplossing erbij kunnen pakken en zo een 
antwoord kunnen vinden op hun vraag. Als het ant-
woord op een vraag niet te vinden is, wordt er meteen 
een proces afgetrapt in het servicemanagementsysteem 
waarbij gebruikers de status van hun verzoek kunnen 
volgen. Daarnaast zit er in de service portal social me-
dia functionaliteit, een soort bedrijfs Whatsapp. Daar-
mee kunnen mensen op onderwerp hun vraag kwijt. Is 
dat antwoord niet een-twee-drie te geven dan wordt al 
de input uit de chat meegenomen bij de registratie van 
het incident in het servicesysteem.” 
Geautomatiseerde oplossingen voor standaard service 
verzoeken zoals wachtwoord herstel, of het aanma-
ken van een nieuwe gebruiker, in de vorm van een 

producten en dienstencatalogus, worden daarmee 
het medium om ook de vragen en de problemen rond 
deze dienstverlening zo effi ciënt mogelijk op te lossen. 
Portals voor zelfhulp worden uitgebreid met chat en 
chat robots om serviceverzoeken zo effi ciënt mogelijk 
af te handelen. Aan de achterkant is het portaal zo 
ingericht, dat de service-organisatie deze verzoeken en 
het serviceproces zo effi ciënt mogelijk kan afhandelen. 
Lees meer over zelfhulp en het verbeteren van IT-ope-
rations management met ServiceNow op de blog van 
METRI Research.

Kunstmatige intelligentie
De komende jaren wordt er de nodige disruptie ver-
wacht, door de komst van robotic process automation 
systemen in het domein van de gebruikersondersteu-
ning. De verwachting is dat kunstmatige intelligentie 
en zelfl erende systemen, op basis van data en algorit-
mes, met toenemend succes service-interacties zullen 
overnemen van de mens. “Het gebruik van chatbots 
op websites om klanten verder te helpen is een bekend 
verschijnsel”, zegt Marc Michels, managing director 
IPsoft Benelux in een interview met METRI Research. 
“In dit soort oplossingen zijn vragen en mogelijke 
antwoorden daarop hard geprogrammeerd. Valt 
een vraag buiten dit geplande script dan houdt het 
op.” Bij de virtuele assistent Amelia van IPsoft is de 
communicatie in natuurlijke taal. Het systeem gaat in 
de backoffi ce te rade of er een antwoord op een vraag 

Contactvorm Prijs
Onsite support 1e uur 70 � (waarvan 40 � reis-

kosten) daarna 30 � per uur
Onsite balie 7-11 � (per ticket)
Telefoon 10-15 � (per ticket)
Unstructured Email 10-15 � (per ticket)
Chat 3-5 � (per ticket)
Structured Email vanuit 
keuzemenu

6-10 � (per ticket)

Social Media 4-8 � (per ticket)
Self Service Portal 
(100 content items)

4-6 � (per medewerker)

Virtual agent 4-7 � (per medewerker)

Figuur 7. Impact Shift Down op kosten gebruikersondersteuning per 
contactvorm Bron: METRI
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te vinden is, ook al is deze nog niet eerder voorgeko-
men. “In tegenstelling tot andere vormen van kunst-
matige intelligentie is Amelia in staat om menselijke 
intelligentie te emuleren en te interacteren met men-
sen”, vervolgt Michels. “Ze begrijpt wat er gezegd 
en gevraagd wordt en is door middel van observatie, 
in staat om zelfstandig een verzoek in de backoffi ce 
uit te voeren en zo een probleem op te lossen zonder 
tussenkomst van mensen. Op deze manier kun je op 
een servicedesk met het groeien van Amelia’s kennis 
en ervaring een toenemend aantal verzoeken geauto-
matiseerd afhandelen in de eerste lijn support.” Een 
Zweedse bank gaat dit toepassen bij de eigen interne 
servicedesk en zal dit later uitbreiden naar het regulie-
re klantcontact. 

Communicatievormen
Iedere communicatievorm, die ingezet wordt bij de 
ondersteuning, heeft zijn eigen bijbehorende kosten. 
Aan de hand van meetgegevens en bijbehorende doel-
stellingen kun je maatregelen treffen om de effi ciëntie 
te verbeteren. Telefonische ondersteuning is kostbaar 
en kan frustrerend zijn voor medewerkers, als zij 

minder snel een antwoord op hun vraag krijgen. De 
kosten voor chat liggen een stuk lager, blijkt bijvoor-
beeld uit marktgegevens van Everest Group. Om 
die reden is het aan te bevelen om een omnichannel 
aanpak na te streven, waarbij medewerkers bijvoor-
beeld ook chat kunnen gebruiken voor hun contact 
met de servicedesk. Chat wordt als communicatie-
vorm hooggewaardeerd, omdat het ervaren wordt als 
een real-time communicatiemiddel maar wachttijden 
voorkomt, zoals bij e-mail.

Door de ervaring in het dagelijks gebruik van consu-
menten technologie zijn werknemers ook op het werk 
zelfredzamer geworden. Dat is een ideale voedingsbo-
dem om, met zelfhulp, kennismanagement en nieuwe 
tooling end user management op een hoger plan te 
brengen. Meer vragen worden meteen al door de 
eerste lijn afgehandeld en die snelheid, samen met een 
hogere accuratesse verhogen de klantervaring tegen 
traceerbare investeringen. Uit benchmarkgegevens van 
METRI blijkt dat de supportkosten met 55 procent te 
verlagen zijn over een aantal jaren door deze trends 
van Shift Left en Shift Down toe te passen. Dat komt 
deels door de technologie. De portals voor zelfhulp 
worden steeds geavanceerder en dragen bij aan het 

Figuur 8. Kosten en tijdsbeslag servicedesk per contactvorm. Bron: Everest Group
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verlagen van de supportkosten door het verminderen 
van het aantal level 1 tickets. Maar vooral een goede 
inzet van deze hulpmiddelen is cruciaal. Deze trend is 
een extra impuls te geven, door een leverancier verant-
woordelijk te maken voor de effi ciëntie en effectivi-
teitsverbetering van de ondersteuning.

Procesverbetering
Ook bij gangbare processen in end user management, 
als break-fi x, zijn vaak de nodige verbeteringen aan te 
brengen. Zo heeft METRI Rabobank geadviseerd over 
het vernieuwen van de IMAC/D dienstverlening, een 
afkorting die staat voor Install, Move, Add, Change 
en Disposal van werkplekhardware. Na een bench-
mark van de bestaande werkwijze en afspraken met 
leveranciers heeft METRI gezorgd voor een nieuwe 
contractering die aanzienlijke kostenbesparingen 
met zich meebracht. In een interview met METRI 
Research vertelt Hans Lommelaars, senior product-
manager bij Werkplek Services Rabobank, hoe de 
procesketen rond werkplekdiensten is verbeterd door 
break-fi x als een managed service aan te bieden aan 
honderd lokale banken en ruim 30 duizend medewer-
kers. “Door deze verandering waren de banken niet 
langer eigenaar van de werkplek hardware, verviel de 
noodzaak om eigen voorraden aan te houden en is 
het principe van hergebruik optimaal toe te passen”, 
aldus Lommelaars.

Naast het centraliseren van de hardware, is de le-
venscyclus van apparatuur verlengd van 3 naar 5 
jaar en is mobiele- en vaste telefonie toegevoegd aan 
de werkplek leverketen. Alle medewerker gebonden 
apparatuur en locatie gebonden apparatuur zoals 
schermen hebben daarmee eenzelfde leverketen gekre-
gen vanuit het principe van hergebruik. Als hardware 
retour komt, wordt het technisch bekeken, indien 
nodig gerepareerd en voorzien van een nieuw image 
om vervolgens weer als nieuw uitgeleverd te worden. 

Hierdoor voorkom je overschotten op banklocaties, 
terwijl andere vestigingen tekorten hebben. Deze cen-
tralisering van de werkplekhardware zorgt ervoor dat 
je optimaal de inzetbare voorraad kunt beheren. Lees 
meer over deze procesverbetering in de break-fi x keten 
op de blog van METRI Research.

Wat zijn bepalende factoren voor succes?
Het succes van het in- en uitbesteden van end user 
management hangt voor een belangrijk deel af van in-
terne factoren. Zo is het uitvoeren van enig huiswerk 
rond werkplektechnologie essentieel om van de laatste 
technologische hoogstandjes te kunnen genieten. Een 
browser based werkplek is goedkoper in de uitrol en 
het beheer. Tot nu toe was er de trend dat software op 
de werkplek afgeleverd en beheerd werd, door middel 
van applicatie virtualisatie. In de backoffi ce werden 
technologische hoogstandjes van stal gehaald om, met 
behulp van server based computing en later virtual 
desktop infrastructure, een eenduidige werkplek aan 
te kunnen bieden tegen acceptabele kosten. Onder het 
mom van als de berg niet naar Mohammed komt, dan 
zal Mohammed naar de berg gaan zijn organisaties op 
dit punt een andere koers gaan varen. Het besef dringt 
door dat het aanpassen van de applicatiestack een 
belangrijke factor voor succes is. Want als functionali-
teit in de vorm van webtechnologie is gegoten, is deze 
software veel beter en kosten effi ciënter te ontsluiten 
voor een gestandaardiseerde cloud werkplek.

Een ander belangrijk punt om end user management 
op een hoger plan te brengen is het bijhouden van 
de juiste prestatiecijfers bij gebruikersondersteuning. 
Meet resultaten uit en bepaal wat de voornaamste 
indicatoren van het eigen succes zijn. De afgelopen 
jaren is klanttevredenheid een belangrijke graadmeter 
voor het succes van servicedesks geworden. Nieuwe 
aan marketing ontleende concepten en werkwijzen, als 
de net promotor score, geven aan of afnemers bereid 
zijn een merk of een product aan te bevelen bij familie 
en vrienden. 

Figuur 9. Kosteneffecten Shift Left in euro’s. Bron: METRI

1ste lijn 2de lijn 3rde lijn
15 45 90
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Op die manier kan een organisatie waarnemen in wel-
ke mate de geboden interne dienstverlening voldoet 
aan de verwachtingen van de gebruikers. Maar ook de 
productiviteit van een servicedesk is belangrijk. Om 
die reden wordt vaak de gemiddelde reactiesnelheid 
of het aantal vragen en incidenten, dat meteen beant-
woord kan worden, bijgehouden.

Het is opvallend dat er meer belang gehecht wordt 
aan effi ciëntie. In de Service Desk Benchmarking 
Report 2015 blijkt dat klanttevredenheid als belang-
rijkste graadmeter voor het succes van een servicedesk 
aan belang heeft verloren. Indicatoren, die de pro-
ductiviteit proberen weer te geven, zoals het aantal 
opgeloste incidenten en de daling van de kosten per 
servicedesk medewerker, worden meer genoemd dan 
in voorgaande edities van dit onderzoek. Verbeterin-
gen van de kwaliteit van de dienstverlening is tussen 
2013 en 2015 ook gestegen van 12% naar 18%. Het 
is een indicatie dat servicedesks hun focus verlegd 
hebben van het meten van de klanttevredenheid naar 
praktische verbetering van de productiviteit zoals la-
gere kosten per servicedeskmedewerker en verhoging 
van de oplossingsratio. Gebruikerservaring en produc-
tiviteit lijken daarmee stuivertje met elkaar gewisseld 
te hebben in de prioriteitenlijst.

Hoe zorg je voor een goede relatie met 
leveranciers?
In een outsourcing context lijkt de klant soms van 
Mars afkomstig en leveranciers van Venus. Als de 
contractonderhandelingen afgerond zijn en de leveran-
cier heeft de werkzaamheden ingericht en overgenomen 

treedt er een nieuwe dynamiek in werking die heel 
anders kan uitpakken dan aan de onderhandelingstafel 
het idee was. Dat kan heel goed een interne oorzaak 
hebben. Bij de inkoop van IT-ondersteuning spelen er 
bij tal van belanghebbenden verschillende verwachtin-
gen spelen rond de dienstverlening. IT zal vooral focus 
hebben op de technologie, inkoop op kosten en de busi-
ness op het faciliteren van wendbaarheid. 

De organisatie staat niet stil en de wereld eromheen 
ook zeker niet. Alleen zijn vernieuwingen of verbeterin-
gen nogal eens een struikelblok in outsourcingsrelaties. 
Dat blijkt ook uit dit onderzoek van het Service Desk 
Institute. Het niet kunnen of willen ondersteunen van 
innovatie, wordt als een van de belangrijkste ergernis-
sen aangemerkt in het servicemanagement-domein. In 
het rapport ‘Life on the service desk in 2016: a view 
from the frontline’ staat dit punt bovenaan de lijst. 
Hoewel het maar beperkt van toepassing is op het 
sourcing speelveld van end user management in zijn 
geheel, zijn er opvallende gelijkenissen. Zo komen 
leveranciers vaak met nieuwigheden aan zetten, hoewel 
die innovaties voor klanten minder toegevoegde waarde 
hebben, omdat hun organisatie er nog niet klaar voor 
zijn. Zij willen vooral een goede ondersteuning om het 
maximale uit bewezen technologie te halen.

Figuur 10. Veel voorkomende prestatiecijfers servicedesks  
Bron: Service Desk Institute

Figuur 11. Top ergernissen rond leveranciers van IT Servicemanage-
ment tools Bron: Service Desk Institute
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Support
• Gebrek aan lokale ondersteuning
• Geen echte commitment
• Verkoopt liever nieuwe versie dan helpen met ver-

nieuwing in bestaande versie
• Lange tijd om te antwoorden
• Als het product eenmaal verkocht is, staat de klant 

er alleen voor.

Relatie 
• Geen interesse om een band op te bouwen met de 

klant
• Geen begrip of interesse om de cultuur van de organi-

satie te doorgronden
• Niet pro-actief
• Leverancier wil een hulpmiddel verkopen, maar 

vraagt de hoofdprijs voor trainen en verdere ontwik-
keling

• Kosten voor consultancy
• Willen meer geld voor meer functionaliteit

Innovatie
• Lopen op sommige punten achter op marktontwikke-

lingen
• Gebrek aan verdere ontwikkeling van product of 

dienst
• Lange tijd die nodig is om verandering door te voeren
• Geen duidelijke roadmap
• Ontmoedigen specifieke toevoegingen met toegevoeg-

de waarde

Gebrekkige communicatie
• Kan nergens antwoord krijgen op simpele vragen
• Geen communicatie over verstoringen in de dienst-

verlening
• Weigeren af te wijken van het vaste pad voor een 

specifieke klant
• Geven aan dat het probleem een andere eigenaar 

heeft
• Leveren geen waardevolle bijdrage aan de service 

management community

Implementatie
• De zelfhulp implementatie voldoet niet aan de vraag 

of is niet goed genoeg
• Initiële implementatie is niet goed verlopen
• Product of dienst is lastig te integreren met andere 

producten en diensten
• Implementaties zijn complex doordat er teveel proces-

sen zijn

Begrip
• De vaardigheden zijn minder hoog dan verwacht
• Geen begrip voor de klant situatie
• Geen begrip voor hun situatie en zij begrijpen mijn 

situatie niet.

Positieve prikkels
Beweging in een sourcingrelatie begint met een 
prijsmodel dat dynamiek mobiliseert in een contract. 
Gangbare prijsafspraken in het end user management 
domein, als prijs per contactmoment en per contact-
vorm, kunnen dat tegenhouden doordat er geen stimu-
lans is om de dienstverlening te verbeteren. Dat leidt 
tot verkeerde prikkels, als een hogere rekening voor 
support, omdat er meer en gecompliceerde telefoon-
tjes naar de servicedesk zijn geweest. Een vaste prijs 
voor de ondersteuning per werknemer kan die dyna-
miek wel organiseren. Als de dienstverlener, door het 
mobiliseren van zelfhulp of andere aanpassingen in de 
ondersteuning, de kosten weet te verlagen, terwijl het 
rapportcijfer van eindgebruikers voor de werkplek-
diensten binnen een afgesproken bandbreedte blijft 
kan er een bonusregeling in werking treden. Na het 
succesvol doorvoeren van deze aanpassingen treedt 
er een nieuwe prijs per gebruiker in werking voor de 
ondersteuning. Op deze manier profiteren klant en 
leverancier van vernieuwingen.

Zoals eerder gezegd: meten is weten. Outsourcing van 
end user management kan ook ingezet worden om de 
ondersteuning ingrijpend te vernieuwen, met behulp 
van een managed serviceprovider. Zo is er, verderop 
in deze paper, een leverancier die stelt, door zijn ken-
nis van het serviceproces en innovaties in de techno-
logie, in twee jaar tijd het aantal eerste lijnsvragen 
met 50 procent te kunnen verminderen. Zo’n concrete 
doelstelling in het contract betekent wel dat er energie 
gestoken moet worden in transparantie. Dat betekent 
meer parameters vastleggen dan bijvoorbeeld het aan-
tal calls of incidenten alleen. Niet om in de toekomst 
op elkaars lip te kunnen zitten en vliegen af te vangen, 
maar om in een partnership uitdagende doelstellingen 
te kunnen realiseren.
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Wat zijn relevante vragen bij 
aanbesteding?
Veel van de aanbevelingen die in dit hoofdstuk voorbij 
zijn gekomen gaan over het huiswerk dat organisaties 
zelf moeten doen om end user management succesvol 
uit te kunnen besteden. We hebben het gehad over 
inzicht krijgen in de verschillende doelgroepen in de 
organisatie en hun verschillende behoeftes rond ap-
plicaties en mobiel werken. We hebben stilgestaan bij 
de trends Shift Left en Shift Down die van belang zijn 
om de kwaliteit en de efficiëntie van de ondersteuning 
structureel op een hoger plan te krijgen. Daarnaast 
zijn het belang van meten en doelstellingen besproken 
en de manier waarop je dit in kunt zetten om samen 
met een provider stappen te kunnen maken.

Functioneel uitvragen
Voordat we overspringen naar het aanbod van end 
user management doen we een suggestie, hoe u in de 
uitvraag naar de markt kunt borgen, dat u zoveel mo-
gelijk waar voor uw geld krijgt. Aan de kant van de 
klant hebben requirements het nadeel dat er te weinig 
gebruik gemaakt wordt van de expertise van leveran-
ciers, omdat er een te compleet pak aan voorschriften 
ligt om het werk uit te voeren. Een veel lichtere en 
interactieve aanpak van het aanbestedingsproces is 
ook aan te bevelen, omdat requirements in zekere zin 
betekenisloos waren. Bij het inschrijven op aanbe-
stedingen, vinkten partijen alle opties aan. Pas na 
het contracteren kwam het achterste van de tong en 
kregen klanten in alle nuances te horen wat de mitsen 
en maren van de dienstverlening waren. 

Dit soort verrassingen is te ondervangen door functio-
neel uit te vragen. Door minimaal voor te schrijven en 
bij de kaderstelling vooral te redeneren vanuit techno-
logie onafhankelijke organisatiedoelstellingen, krijgen 
leveranciers maximale ruimte om hun expertise in 
te zetten. Meet resultaten uit en bepaal wat de voor-
naamste indicatoren in business termen van het eigen 
succes zijn. Door die doelstellingen, tijdens de looptijd 
van een contract nauwgezet te volgen, is er maxi-
male transparantie op de toegevoegde waarde van 
een leverancier. De afgelopen jaren is klanttevreden-
heid een belangrijke graadmeter voor het succes van 

servicedesks geworden, gemeten in bijvoorbeeld een 
eenheid als net promoter score. Door de tevredenheid 
van eindgebruikers als uitgangspunt voor succes te 
nemen, kan een organisatie veiligstellen dat de werk-
plekdienstverlening voldoet. Daarnaast is efficiëntie 
van het serviceproces onontbeerlijk geworden. Hierbij 
kan de expertise een belangrijke inbreng hebben bij 
het versnellen maar vooral ook efficiënter maken van 
het serviceproces. Hierbij zullen zowel de klant als de 
leverancier een stevige bijdrage moeten leveren om 
succes te kunnen hebben.

Essentiële vragen voor de markt
1. Wat gaat gestandaardiseerde werkplektechnologie 
die mijn organisatie als een dienst afneemt per maand 
per gebruiker kosten en wat krijg ik precies voor dat 
geld?

2. Hoe zorgt mijn leverancier ervoor dat mijn organi-
satie tijdens de looptijd van het contract door vernieu-
wing van de ondersteuning de efficiëntie en de kwali-
teit sterk verbetert, zodat de gebruikerstevredenheid 
stijgt terwijl de kosten per gebruiker omlaaggaan?
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Service orkestratie 
in aanbod 
Atos end user computing heeft een ingrijpende 
verandering doorgemaakt de afgelopen tijd. 
De sterke opkomst van cloud als standaard 
leveringsvorm heeft de waardeketen flink 
opgeschud. De leverancier hanteert nu een 
best-of-breed aanpak rond gestandaardiseerde 
cloudoplossingen om klanten zoveel mogelijk 
innovatie te kunnen bieden en toegevoegde 
waarde te bieden door mobiele werkstijlen te 
ondersteunen. De eigen rol van deze dienstver-
lener verandert daardoor van een end-to-end 
leverancier in een service orchestrator. Peter 
Retera, CTO Managed Services Benelux & 
Nordics en James McMahon, global portfolio-
manager workplace services geven hun visie op 
end user management.

De invulling van uitbestedingscontracten rondom end 
user management is er anders uit komen te zien omdat 
de cloud de waardeketen veranderd heeft. “Werkplek-
dienstverlening is orchestratie van business services 
geworden”, stelt Peter Retera, chief technology officer 
Managed Services Benelux & Nordics bij Atos. “Veel 
handelingen die in het verleden door één servicepart-
ner gedaan werden zoals het packagen van software 
en het updaten en releasen van nieuwe versies in het 

applicatieportfolio zijn in de nieuwe constellatie geen 
onderdeel meer van het end user management omdat 
de cloudprovider dit oppakt. Als kantoorautomatise-
ring in de vorm van een cloud service wordt afgeno-
men dan is deze leverancier verantwoordelijk voor het 
updaten en valt dit soort activiteiten buiten het end 
user management domein. Het takenpakket van de 
uitbestedingspartner, die de eindgebruikersondersteu-
ning verzorgt, is er daardoor heel anders uit komen 
te zien. Hierdoor kan er veel meer aandacht komen te 
liggen op de manier waarop end user management bij 
kan dragen aan businessdoelen.”

Voorheen waren de end user management services 
er op ingericht om deze dienstverlening zo goedkoop 
mogelijk te organiseren. “Standaardisatie was het 
sleutelwoord naast kostenoptimalisatie”, vervolgt 
Retera. “Op dit moment hechten organisaties meer 
waarde aan het zo goed mogelijk ondersteunen van de 
werknemers in de organisatie om de productiviteit of 
toegevoegde waarde voor klanten zo hoog mogelijk te 
laten zijn. Daar kun je aan tegemoet komen met een 
digitale werkplek die internet centric is en mobiliteit 
en het ontsluiten van data en applicaties via internet 
centraal stelt. De beveiliging is ingericht op mobiliteit 
en niet langer op het afgrendelen van apparaten. Alle 
informatie gaat niet meer door een beveiligde net-
werkzone heen, maar is geregeld via policies en iden-
tity management. Applicaties draaien in containers op 
de devices en informatie wordt standaard versleuteld 
opgeslagen. Geen technologie van Atos, maar de nieu-
we principes van Windows, die mobiele werkstijlen 
optimaal ondersteunen.”

Best-of-breed
Belangrijk uitgangspunt bij de vernieuwde dienst-
verlening van Atos is het faciliteren van derde partij 
platformen, waarmee het een best-of-breed strategie 
hanteert om innovatie in het portfolio te blazen. Het 
concern heeft een ecosysteem opgetuigd van technolo-
gie en servicepartners om het uitbestedingspalet rond 
end user management diensten vorm te geven. Met 
het hulpmiddel Clickfox bijvoorbeeld analyseert het 
bedrijf service paden en customer journeys en hun 
relatie met gebruikerstevredenheid. Om pingpongef-

3
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fecten voor eindgebruikers te verhelpen en processen 
te stroomlijnen zijn met dit systeem patronen in de 
informatie te ontdekken die de basis kunnen zijn 
voor verbetering van de dienstverlening. Daarnaast 
maakt Atos gebruik van de tooling van ServiceNow 
om vanuit een cloudomgeving de eindgebruikerson-
dersteuning zo goed en zo effi ciënt mogelijk te orga-
niseren. Om de interactie met eindgebruikers op een 
hoger plan te brengen en tegelijkertijd de servicedesk 
te ontlasten gaat Atos de virtual agents van Ipsoft 
toepassen bij end user management. Deze interface 
is erop gericht om de menselijke uitleg van een vraag 
of probleem zo effi ciënt mogelijk te vertalen naar een 
technische oplossing in de achterliggende beheeromge-
ving. Een andere technologiestack waar Atos mee aan 
de slag gaat is het Hiro-systeem van Arago, dat erop 
is gericht om repeterende taken in het beheer zoveel 
mogelijk te automatiseren.

Daarnaast is de werkplek zelf ook veranderd. Dat 
zijn natuurlijk voor een belangrijk deel nog steeds 
de desktops en de laptops, maar daar is een heleboel 
technologie bij gekomen. Smartphones natuurlijk, maar 
ook steeds meer embedded technologie zoals smartwat-
ches en remote sensoren. “De trend is mobile en inter-
net centric”, vervolgt Retera. “De oude verkaveling van 
end user management bestond uit de werkplekken en 
het netwerk en het achterliggende datacenter werd uit-

besteed. Bij een internet connected aanpak van end user 
management staat veel meer centraal welke behoefte 
zo’n dienstverlening precies afdekt.”

Lange tijd stond het device centraal. Nu is dat de ge-
bruiker en draait het veel meer om de toegang tot data 
en de applicaties die nodig zijn om productief te kun-
nen zijn. Apparaten zijn met het internet verbonden 
om ze zo goed mogelijk te kunnen beheren maar ook 
voor toegang tot functionaliteit. Neem bijvoorbeeld 
kantoorautomatisering. Offi ce 365 van Microsoft en 
Google Apps zijn voorbeelden van applicaties, waarbij 
de cloud als leveringsvorm dominant is geworden. Om 
end user management op hoog niveau aan te kunnen 
bieden is het ook essentieel om de dienstverlening end-
to- end te monitoren en met behulp van data analyse 
bepaalde verstoringen te voorkomen of de dienstver-
lening op basis van informatie over klikpaden in de 
serviceportal te verbeteren. 

Oplossing Domein Toegevoegde waarde

Arago Automatisering operationeel IT-beheer Automatiseert het verhelpen van IT-problemen in de infrastruc-
tuur en applicatielaag. Deze oplossing is erop gericht om repete-
rende taken in het beheer zoveel mogelijk te automatiseren.

Clickfox Verbetering service dienstverlening 
met behulp van big data

Analyseren van service paden en customer journeys aan de hand 
van support tickets. Om pingpongeffecten in de dienstverlening 
op te sporen en te verhelpen herkent Clickfox in de servicedata 
patronen. Het voert suggesties aan die de basis kunnen zijn voor 
verbetering van de dienstverlening.

Ipsoft Verbetering zelfhulp en servicedeskbe-
lasting

De virtuele assistent van IPsoft Amelia maakt het mogelijk om 
vragen van eindgebruikers zonder tussenkomst van serviceme-
dewerkers af te handelen. Atos verwacht dat het aantal eerste 
lijnsvragen met 50 procent te verminderen is in twee jaar tijd. 

ServiceNow Atos standaardiseert de end user management dienstverlening op 
ServiceNow. Deze Saas-oplossing heeft naast een complete afdek-
king van het cloud ecosysteem ook tal van voorzieningen om het 
beheer van legacy-omgevingen te vereenvoudigen en integreert 
gemakkelijk met andere oplossingen als Arago, Clickfox en Amelia.

Figuur 12. Service orkestratie vanuit een ecosysteem. 
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Veranderingen
Deze rol als service orchestrator betekent een aan-
zienlijke koerswijziging voor Atos die net als andere 
conventionele spelers dit sourcingdomein aanvloog 
vanuit een eigen aanbod. Nu is het faciliteren van derde 
partij platformen en het hanteren van een best-of-breed 
aanpak om innovatie in het portfolio te blazen het 
uitgangspunt. “De digital werkplek en bijbehorende 
ondersteuning is aan veel veranderingen onderhevig op 
dit moment”, stelt James McMahon, domain director 
workplace services bij Atos. “We omarmen een nieuwe 
aanpak voor deze managed services die gebaseerd is op 
clouddiensten en hulpmiddelen van derden. Daar hoort 
een lager kostenplaatje bij, maar dat kan ook doordat 
de dienstverlening tot in hoge mate te automatiseren 
is. De managed services zijn volledig gestandaardi-
seerd, maar de ervaringen van eindgebruikers spelen 
de centrale rol in dit platform voor end user manage-
ment. Toegevoegde waarde vanuit business perspectief 
staat centraal. We steken er bijvoorbeeld op in om met 
zelfhulp 50 procent van de vragen en incidenten bij ser-
vicedesk in het eerste jaar te vervangen door zelfhulp. 
Dat is een stevige ambitie samen met de aanpak om af-
nemers tijdens de looptijd van een contract doorlopend 
de voordelen van verbeteringen en innovaties rond end 
user management mee te geven. We omarmen dit als 
een van de eerste conventionele sourcingpartijen en 
ondersteunen er nu drie miljoen end user devices mee.”

Deze aanpak heeft Atos terug in de arena gebracht. 
“Philips is weer terug als klant in de Benelux-regio”, 
stelt Retera. “Daar zijn we heel blij mee vanwege de 
historische banden door de overname van de Philips 
IT-afdeling Origin natuurlijk, maar vooral ook omdat 
we de essentie van een goed contract weer terug heb-
ben. Bij deze klant was het wederzijdse begrip enige tijd 
terug tot een nulpunt genaderd, omdat er ontevreden-
heid over de dienstverlening was, terwijl de gangbare 
metertjes wel gewoon op groen stonden. Alle onder-
delen van de service level agreement waren gehaald, 
maar leverancier en IT-afnemer verzuimden te vragen 
hoe de eindgebruikers erin zaten. Uitgangspunten in het 
contract rondom kostenbesparing kunnen wat dat be-
treft echte business killers worden als hierdoor deuren 
richting de eindgebruiker dichtgesmeten worden.”

Conventioneel Verandering Nieuw

Standaardisatie op 
één platform 

Service management wordt hardware en besturingssysteem 
onafhankelijk door webtechnologie.

Technologie neutraal

Device Het beschikbaar stellen van applicaties en toegang tot data 
op verschillende devices is de crux. De eindgebruiker en zijn 
rol in het business proces is de spil. Devices en hardware zijn 
minder belangrijk.

Data en applicaties 

Perimeter Het afgrendelen van de bedrijfsperimeter is verleden tijd. 
Informatie wordt versleuteld opgeslagen en de beveiliging 
bestaat uit regels om apps en informatie te ontsluiten. Wie mag 
waar wanneer bij, is de centrale vraag geworden.

Identiteit en policies

Meer technische 
kpi’s als first time 
resolution

In de beoordeling van de dienstverlening heeft de eindgebrui-
ker een doorslaggevende stem. 

Ervaring eindgebruikers centraal door 
bijvoorbeeld net promoter score

Figuur 13. Accentverschuivingen in het end user management
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Toekomst
Dit is te voorkomen door het perspectief veel meer te 
leggen bij het vooruit helpen en enablen van de busi-
ness bij end user management. Dat moet uiteindelijk 
het uitgangspunt zijn bij de afsluiting en bij de invul-
ling van het contract. Beide partijen, leverancier en de 
supply-organisatie van de klant, hebben een essentieel 
aandeel in het succes van een end user management-
contract. Uitgangspunt is zoveel mogelijk toegevoegde 
waarde leveren, zodat eindgebruikers hun klanten 
optimaal verder kunnen helpen. Daarbij is de grens 
tussen eindgebruiker en eindklant aan het vervagen. 
“Neem het voorbeeld van een grote vrachtwagenfa-
brikant die werkt aan het project Connected trucks”, 
vertelt Retera. “De devices en laptops die mensen in 
deze fabriek en logistieke medewerkers gebruiken, krij-
gen een ander soort ondersteuning, omdat zij zonder 
deze voorziening niet verder kunnen werken. Daarnaast 
is het zo dat deze voertuigen ook al zij eenmaal op de 
weg rijden gekoppeld blijven aan de systemen van de 
fabrikant. Naast de fabriek zelf kun je om die reden 
ook de chauffeurs als eindgebruikers zien voor de Atos 
dienstverlening. Na het verlaten van de fabriek hebben 
deze slimme systemen en hun gebruikers ook de nodige 
ondersteuning nodig. De belangrijkste kpi is niet langer 
ononderbroken dienstverlening maar hoe tevreden 
klanten ermee zijn en of ze de dienstverlening aan zou-
den bevelen bij kennissen of vrienden.”

Voor Atos zijn werkplekdiensten essentieel. “End user 
services zijn een cruciaal onderdeel van het managed 
services portfolio”, vervolgt McMahon. “Het is werk 
dichtbij de klant die voor een belangrijk deel bepaalt of 
Atos op de langere termijn succesvol zal zijn. Daarnaast 
heeft het raakvlakken met belangrijke andere expertise-
velden zoals applicatiemanagement en service-integra-
tion en andere innovatieve dienstverlening. Atos is een 
wereldwijde speler en merkt dat de urgentie rondom de 
digitale werkplek in de Benelux en Nordics regio een 
stuk hoger is. Ondanks de urgentie bij veel organisaties 
is de markt van end user management niet gemakke-
lijk. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd in een on 
demand model zijn gemeengoed geworden. Klanten 
kunnen altijd een contract onder redelijke voorwaarden 
opzeggen als de overeenkomst hen niet langer voldoet.”
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De gebruiker in 
zijn kracht zetten 
met aanbod 
Op een gedeelde infrastructuurvoorziening 
gepubliceerde desktops zorgen ervoor dat het 
end user management aanbod van Capgemini 
optimale beheermogelijkheden heeft, terwijl 
eindgebruikers zoveel mogelijk vrijheden genie-
ten. Ook bij Capgemini is een refresh ronde in 
lopende contracten om het werkplekaanbod bij 
de tijd te houden staande praktijk geworden. 
Om die toezeggingen hard te maken past het 
concern big data rond de service en dienstverle-
ning toe. Dit gebeurt impliciet voor de gebrui-
ker, maar de provider krijgt hiermee een krach-
tig instrument in handen om dienstverlening te 
verbeteren en problemen pro-actief op te lossen. 

Het managen van de IT-services waar een eindgebrui-
ker direct en indirect mee te maken mee kan krijgen 
draait in de tegenwoordige tijd om toegang tot data 
en applicaties op mobiele devices. Nieuwe vormen en 
toepassingen van serviceverlening, maar ook zeker het 
verzamelen van data om het gebruik van toepassingen 
heen en dit inzetten om de gebruikerservaring of de 
serviceprocessen beter te maken. Dat is belangrijk bij 
end user management van dit moment. “De vraag is 

hoe passen wij onze service en dienstverlening dusda-
nig aan, zodat de ondersteuning van de eindgebruiker 
zo impliciet mogelijk plaatsvindt”, zegt Lout van 
Montfort, Deputy CEO Cloud Infrastructure Services 
Central Europe bij Capgemini. “Dat betekent dat je in 
de uitwerking van de dienstverlening ervoor moet zor-
gen dat eindgebruikers zoveel mogelijk hun vrijheid 
behouden. Zodra werknemers merken dat ze beknot 
worden dan gebeuren er dingen die je niet wilt. Als 
je bijvoorbeeld security policies probeert op te leggen 
aan gebruikers dan zoeken zij hun weg eromheen. 
Daarmee verstoor je de service zoals die is ingekocht. 
Vroeg of laat gaat dit ten koste van de gebruikers-
ervaring. Geef je gebruikers de vrijheid dan is dat 
niet eenvoudig te managen, maar er zijn ook nieuwe 
hulpmiddelen waarmee je in de beheeromgeving toch 
controle kunt houden.”

Hoe meer je een persoon in zijn of haar normale 
manier van doen kunt laten des te productiever zal 
deze persoon zijn. “Dat gaat om de meest simpele en 
rudimentaire dingen als het device dat niet doet wat 
de gebruiker wil of een applicatie die veel te langzaam 
reageert”, vervolgt Van Montfort. “In de uitwerking 
van het beveiligingsbeleid zit een hele fijne balans. Als 
de beheerorganisatie de telefoon helemaal afgrendelt, 
zullen werknemers sneller afwijzend reageren. Door 
vanuit het perspectief van de eindgebruiker te redene-
ren win je veel meer goodwill. Geef aan dat werkne-
mers vrij zijn in de keuze van hun smartphone, maar 
zich wel aan bepaalde spelregels moeten houden om 
deze in te kunnen zetten voor zakelijk gebruik. Wil je 
geen toegangscode op de smartphone bijvoorbeeld, 
dan krijg je ook geen toegang tot bedrijfsapps en data-
bronnen. Door dit als een keuze voor te leggen geef je 
eindgebruikers keuzevrijheid en laat je henzelf de stap 
zetten naar gewenst gedrag.”

AIVD raadt Choose Your Own Device aan
Keuzevrijheid is belangrijk. Mensen willen hun privé 
mobiele apparaten ook voor werk gebruiken. Het 
toelaten van het eigen apparaat van de medewerker 
voor zakelijk gebruik wordt ‘Bring Your Own Device’ 
genoemd. Dit concept komt uit de consumentenmarkt 
en geeft organisaties op beveiligingsniveau de nodige 
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uitdagingen. De AIVD concludeerde enige tijd terug 
na onderzoek van het Nationaal Bureau Verbindings-
beveiliging dat organisaties beter kunnen kiezen voor 
‘Choose Your Own Device’ in plaats van ‘Byod’. De 
AIVD concludeert dat de huidige generatie appara-
ten acceptabel beveiligd kan worden, maar dat meer 
controle mogelijk is door werknemers uit enkele ap-
paraten te laten kiezen. Vernieuwingen in beveiliging 
en beheermogelijkheden voor smartphones en tablets 
maken op termijn een betere beveiliging haalbaar, 
waardoor byod wel een veilige optie wordt.

Prijsstelling
End user management kan dit niveau halen tegen 
acceptabele kosten doordat een groot deel van deze 
dienstverlening uit standaard cloud-diensten is op-
gebouwd. “Iedere organisatie kan hierin zijn eigen 
keuzes maken hoe ver zij hierin gaan”, vervolgt Van 
Montfort. De meest belangrijke reden voor deze voor-
keur is dat dit leveringsmodel goedkoper is omdat 
meerdere gebruikersorganisaties dezelfde infrastruc-
tuurvoorzieningen delen. Maar eindgebruikerson-
dersteuning in een cloudopzet maakt organisaties 
ook fl exibeler in hun mogelijkheden om diensten uit 
te breiden of juist terug te schroeven. Verder kun je 
in deze opzet ook gemakkelijker inhaken op andere 
clouddiensten voor het beheer van IT-omgevingen. 
In een dedicated omgeving is dat inprikken in an-
dere diensten een stuk lastiger te organiseren. In het 
bedrijfsleven is end user management in deze vorm de 
standaard geworden. Bij overheidsinstellingen is dat 
nog minder het geval omdat hier een andere afweging 
gemaakt wordt rond de beveiliging van informatie.

De achterliggende beheersoftware wordt steeds 
intelligenter, zodat het combineren van verschillende 
diensten gemakkelijker gaat en locatie onafhankelijk 
werken beter te ondersteunen is. Steeds meer infor-
matie rondom eindgebruikers komt terecht in big 
data verzamelingen. Een servicedesk krijgt veel meer 
informatie over de manier waarop end users werken 
en hun gedrag wordt steeds vaker vastgelegd. Zo is 
er ook te zien en te volgen wat eindgebruikers precies 
op hun smartphone doen of zijn problemen met een 
laptop al vast te stellen voordat de gebruiker zelf iets 
merkt. In de dataverzameling zijn patronen te herken-
nen waarmee aandachtspunten in de IT-omgeving te 
verhelpen zijn of waarmee het serviceproces verbeterd 
kan worden. “Je biedt natuurlijk de beste end user ex-
perience als problemen pro-actief afgehandeld worden 
voordat de eindgebruiker dit merkt. Dat is impliciet 
end user management op zijn best”, aldus Van Mont-
fort. Een belangrijke vraag hierbij is wat organisaties 
vast willen en mogen leggen van hun werknemers. Die 
verzamelwoede heeft de nodige ethische implicaties. 
Hier moet duidelijkheid over komen.

Bij outsourcing van end user management biedt Cap-
gemini een end-to-end oplossing die veel verder gaat 
dan de zichtbare werkplekvoorzieningen alleen. “Het 
My WorkSpace-aanbod, zoals wij het noemen is beter 
geïntegreerd en beter toegesneden op wat organisaties 
willen”, vervolgt Van Montfort. “Onderhoudbaar-
heid, een adequate aanpak rondom security in het 
internettijdperk wordt gecombineerd met ontsluiting 
van legacy data en applicaties via gepubliceerde of vir-
tuele desktops. Informatie wordt versleuteld opgesla-
gen en applicaties draaien in containers zodat er geen 
datasporen achterblijven. Het continu doormeten van 
de eindgebruiker tevredenheid maakt het een totaal-
oplossing, die niet alleen IT maar de hele organisatie 
verder brengt. Er vindt een constante doorontwikke-
ling plaats om klanten innovaties te blijven brengen 
ook tijdens de looptijd van een contract. Daarnaast 
is de omgeving te integreren met andere oplossingen, 
zodat klant specifi eke oplossingen in te vullen zijn.”

Voordelen end user management met een internet centric 
insteek

Goedkoper doordat er gebruik gemaakt wordt van gedeelde 
voorzieningen.
Geen begininvestering en flexibeler in uitbreiden of verminde-
ren van diensten.
Meer en gemakkelijker mogelijkheden om end user manage-
ment palet uit te breiden met externe clouddiensten

Figuur 14. Voordelen internet centric aanpak
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Cruciale service
End user management en werkplekdiensten zijn voor 
Capgemini een cruciaal onderdeel van infrastruc-
tuurdiensten omdat het een essentiële service is dicht 
tegen eindgebruikers aan, meent Van Montfort. “Het 
is zo belangrijk dat er een aparte unit is die de trends 
bijhoudt en enduser services door ontwikkelt. Stap 
twee is er effectief op verkopen. Het lukt steeds beter 
om gespecialiseerde consultancy en projectwerk te 
doen rond end user management diensten. Maar er zijn 
ook leerpunten. Zo heeft Capgemini ook een keihar-
de refresh na een aantal jaren in lopende contracten 
aangebracht. Service delivery managers zijn sinds vorig 
jaar begonnen om ieder kwartaal aan de klanten die 
zij begeleiden een innovatievoorstel te doen dat toege-
spitst is op business waarde. Het alleen maar draaiende 
houden van de dienstverlening is niet langer voldoende. 
Je moet constant de toegevoegde waarde laten zien, an-
ders raak je klanten kwijt. Daarnaast is de prijsstelling 
aangepast. De motor van een Ferrari kan ook in een 
Fiat 500 draaien als deze dienst op een andere manier 
aangeboden wordt zonder de standaard principes los te 
laten. Dat ons aanbod te duur zou zijn is dan ook een 
verkeerde perceptie. Door deze ingrepen is het aanbod 
efficiënter en goedkoper geworden en sluit het beter 
aan bij de vraag en bij de verwachtingen.”
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Geen one-size-fits-
all aanpak met 
aanbod 
Het werkplekaanbod van KPN biedt een breed 
palet aan van mogelijkheden om medewerkers 
in organisaties productiever te maken. Dat 
betekent werkplekken als een dienst die device 
onafhankelijk werknemers toegang biedt tot de 
juiste applicaties en bedrijfsinformatie. Terwijl 
deze leverancier technische hoogstandjes rond 
het beheer van deze voorziening in de backof-
fice voor elkaar bokst, kunnen afnemers aan 
de voorkant via een portal zelf aan de knoppen 
draaien van deze voorziening. Er zijn tal van 
voorzieningen om ook bij de eindgebruikers 
zoveel mogelijk zelfredzaamheid te organise-
ren, zodat werknemers snel antwoorden kun-
nen vinden op hun vragen en de ondersteuning 
op deze manier in organisaties beter en efficiën-
ter verloopt.

Medewerkers op een andere manier laten samen-
werken en een deel van de workforce veel mobieler 
maken. Dat is de vraag die veel organisaties op dit 
moment hebben uitstaan bij het sourcen van hun 
werkplekdiensten en de bijbehorende ondersteuning. 
“Om dat goed te kunnen leveren, moet je weg van een 

eenheidsworst en verschillende vormen van werk-
plekken en modulaire diensten aan kunnen bieden”, 
zegt Hans Buurman, Director Business IT Operations 
bij KPN. “KPN heeft hier significant op geïnnoveerd 
waardoor bijvoorbeeld kantoormedewerkers een 
device onafhankelijke virtuele werkplek vanuit een 
veilige cloud omgeving aangereikt krijgen. Een andere 
mogelijkheid is om ambulante medewerkers met één 
of twee basisapplicaties, via een zogenaamde Cor-
porate App Store toegang te geven tot de specifieke 
functionaliteit die ze nodig hebben.”

Buurman: “In de ‘Digital Workspace’ brengt KPN 
de werkplek en UC (Unified Communication) gere-
lateerde diensten samen en biedt deze losstaand, als 
modules, of als totaaloplossing aan. Door een breed 
pallet aan werkplekken ondersteunt KPN werknemers 
optimaal met een scherp kostenpatroon omdat niet 
iedere werknemer toegang hoeft te krijgen tot dezelfde 
configuratie. Dit, gecombineerd met applicaties die al-
tijd en overal, adequaat beveiligd en beschikbaar zijn. 
Met zo’n aanbod geven organisaties medewerkers een 
enorme flexibiliteit.”

Verschillende profielen
KPN bedient meerdere klanten in de Nederlandse 
markt. De bekendste en grootste klant is NS. Door de 
variatie in het werkplekaanbod kunnen werknemers 
op het hoofdkantoor en op de stations over verschil-
lende soorten werkplekken beschikken. Het rijdend 
personeel heeft een mobiele werkplek, waarmee deze 
afnemer alle verschijningsvormen van het KPN-werk-
plekaanbod afneemt. “Vanuit een directieperspectief 
is het belangrijk dat werknemers met verschillende 
profielen een op hun behoeften toegesneden werkplek 
kunnen gebruiken en het voltallige personeel niet een 
eenheidsworst opgedrongen krijgt”, vervolgt Buur-
man. “In de trein moeten conducteurs en machinisten 
op een mobiel device met een beperkt aantal apps 
goed kunnen werken. De kunst is om deze verschil-
lende verschijningsvormen van een werkplek, aan te 
bieden vanuit een gestandaardiseerde backend.”

Volgens Buurman is KPN door een unieke invulling 
in de backoffice in staat om klanten naast mobiele, 
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virtuele en SaaS werkplekken ook als variant een fat 
client werkplek aan te bieden, terwijl deze centraal 
vanuit een centrale KPN werkplekomgeving beheerd 
wordt. “Voorheen waren dat binnen KPN twee 
gescheiden proposities die nu zijn samengevoegd tot 
één”, vervolgt Buurman. “Fat clients zijn beheerin-
tensief omdat de software er lokaal op geïnstalleerd 
wordt. Ze bieden het voordeel dat ze specifi eke 
applicaties kunnen ontsluiten. Door die combinatie 
is KPN in staat 80 procent van de applicaties via een 
virtuele desktop aan te bieden. Het restant zoals bij-
voorbeeld een grafi sche CAD-CAM-toepassing of een 
hele specifi eke bedrijfsapplicatie kan lokaal op de pc 
worden gezet.” Deze vernieuwing is het resultaat van 
een stevige doorontwikkeling van het in 2008 over-
genomen ApplicationNet, dat al ruim een decennium 
onlinewerkplekdiensten ontwikkelt.

Net als de werkplek zijn de end user manage-
ment-diensten modulair opgebouwd. De ene organisa-
tie wil alleen het desktop-aanbod afnemen, een andere 
organisatie wil juist een nieuw werkplekconcept met 
externe gebruikersondersteuning erbij. Of varianten 
daarop, zoals wel de 1e-lijns helpdesk binnen de eigen 
organisatie houden en bijvoorbeeld On-Site Support 
bij de leverancier. Hetzelfde geldt voor de invulling 
van de ondersteuning. “Vanuit kostenperspectief maar 
ook vanuit de gebruikerservaring is het aan te raden 
om zelfredzaamheid van de doelgroep te faciliteren”, 
vervolgt Buurman. “Het helpt al enorm door ant-
woorden op veel gestelde vragen op het zelfhulppor-
taal te publiceren. 

Daarnaast is een optimale gebruikerservaring voor 
medewerkers die steeds vaker technisch goed onder-
legd zijn het uitgangspunt voor de dienstverlening. 

De diensten zijn ontsloten via een zelfhulpportaal en 
worden zo simpel mogelijk weergegeven. Het portaal 
ondersteunt kennismanagement om aan te kunnen 
sluiten bij de Shift Left-trend en zoveel mogelijk 
vragen in het eerste contact te kunnen beantwoorden. 
Een geautomatiseerde chatfunctie verlaagt de druk op 
de servicedesk verder. Bij de dienstverlening wordt 
voortdurend de perceptie van eindgebruikers gemeten 
en de generieke tevredenheid via webonderzoeken. 

Beheerportaal
De werkplek en bijkomende dienstverlening is zelf 
samen te stellen en te besturen vanuit een klant eigen 
beheerportaal. In dit portaal beheren organisaties zelf 
gebruikers, werplekken en de toegang tot software 
die via een ‘pay per use’-betaalconstructie af te nemen 
zijn. In deze beheerportaal zijn ook dashboards te 
raadplegen voor real-time inzicht in de kosten en 
het verbruik. De dienstverlening is op deze manier 
gestandaardiseerd afneembaar, maar via het portaal 
tot in het detail af te stemmen op klant-specifi eke 
wensen. “Geen custom-made-oplossingen maar in een 
standaard dienstenpallet werkplekken op en afschalen 
naar behoefte; dat is wat klanten willen”, benadrukt 
Buurman. “Zo kun je vanuit een gestandaardiseerd 
werkplekaanbod een diversiteit aan toepassingen 
op maat laten samenstellen. Functionaliteit aan- en 
uitzetten, medewerkers opvoeren of naar een andere 
unit overzetten en op maandniveau betalen wat er is 
afgenomen. Dat geeft organisaties controle en fl exi-
biliteit. In theorie kun je alle diensten reduceren tot 
nul. Dat is totaal anders dan de traditionele end-user 
management diensten met zijn bandbreedteregelingen 
van 10 procent om op en af te schalen. Hiermee zijn 
de op wantrouwen gebaseerde ‘termination for cause’ 
of ‘termination for convenience’ afspraken verleden 
tijd.” Vertrouwen in de kwaliteit van haar dienstverle-
ning, maakt dat KPN deze fl exibiliteit kan bieden.

Claims managed desktop

Stabiele en consistente gebruikerservaring
Hoge beschikbaarheid performance garantie
Significante afname incidenten
Flexibel en schaalbaar
Snelle doorvoer van wijzigingen met hoge kwaliteit

Figuur 15. Voordelen van beheerde desktops vanuit een standaard-
dienst
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Voortdurende ontwikkeling
KPN is haar backend ook verder aan het standaar-
diseren en consolideren zodat voor het operationeel 
beheer zo weinig mogelijk handmatige handelingen 
nodig zijn. “Er is een nieuwe generatie tooling geko-
zen om nieuwe automatiseringsslagen te maken in het 
operationeel domein”, vertelt Buurman. “Zo heeft 
KPN bijvoorbeeld gekozen voor Puppet en vRealize 
om de deployment van hostingomgevingen en regu-
liere patching geautomatiseerd uit te voeren. Het op-
timaal inzetten van automatiseringsmogelijkheden op 
de gestandaardiseerde oplossingen van KPN, verhoogt 
onze kwaliteit en snelheid verder doordat we stabieler 
en tegelijkertijd wendbaarder worden. 

Vanuit een ecosysteem wil KPN end-user manage-
ment en het werkplekaanbod doorlopend vernieuwen. 
“Werkplekdiensten zijn een belangrijke manier om de 
toegevoegde waarde voor grootzakelijke klanten te 
verhogen”, stelt Robin Scholten, director IT Services bij 
KPN. “Dit dwingt ons om voor de digital workspace 
bij de tijd te blijven en optimaal toegevoegde waarde 
voor klanten te bieden. Daar hoort strategische samen-
werking met partners bij om de beste oplossingen te 
kunnen leveren. Bijvoorbeeld voor de kantoorautoma-
tisering Office 365 of Google Apps for Work. Of voor 
het beheer van mobiele devices met Mobile Iron, Citrix 
en Airwatch bijvoorbeeld. Dit is een flexibel model, 
waar afscheid nemen van leveranciers ook aan de orde 
komt als dat opportuun is. Zo houd je het ecosysteem 
voor de beste dienstverlening bij de tijd.”

Die ecosysteem gedachte biedt KPN ook de moge-
lijkheid om samen met externe partijen sector-speci-
fieke oplossingen aan te bieden en zo de toegevoegde 
waarde te verhogen. “We werken samen met partners 
in verschillende sectoren om de gestandaardiseerde 
werkplekdiensten beter af te stemmen op de vraag 
in specifieke sectoren”, vervolgt Scholten. “In het 
verleden waren zorgapplicaties alleen maar toeganke-
lijk via een traditionele desktop. We zien met name 
hier de eerste ontwikkelingen van concrete oplossin-
gen rondom mobiele werkstijlen, een combinatie van 
diensten die heel specifiek aansluiten op behoefte in de 
zorg. En we met partnerships deze functionaliteit via 

mobiele apps met de juiste ondersteuning en bevei-
liging voor zorgmedewerkers ontsloten kan worden 
op een iPad bijvoorbeeld. In de retail zijn de eerste 
initiatieven op dit vlak te zien.”

Aandachtspunten
Een internet centrische werkplek komt alleen tot zijn 
recht als organisaties hun applicatiestack onder handen 
nemen. In een groot en complex applicatielandschap 
is het lastig om een werkplekvernieuwing goed van de 
grond te krijgen. Als er sprake is van traditioneel model 
heeft de eigen beheerafdeling er bij iedere iteratie van 
Microsoft een behoorlijke kluif aan om deze wijzigin-
gen door te voeren op de werkplek. “Er zijn nog heel 
wat organisaties die met applicaties werken die oude 
Internet Explorer versies nodig hebben voor hun func-
tioneren”, vervolgt Buurman. “Als er geen programma 
loopt om dit soort software op te waarderen of uit te 
rangeren, dan schuif je de problemen voor je uit en 
werkt dit remmend op de reis naar de nieuwe wereld. 
Het lijkt op het eerste gezicht een niet zo relevante 
investering, maar de eigendomskosten voor de langere 
termijn verlagen significant als deze hygiënemaatregel 
genomen wordt. NS had namelijk ook te kampen met 
een aantal legacy applicaties die vernieuwing in de weg 
stonden. NS heeft voor verdere uitrol anderhalf jaar 
besteed aan consolidatie van het applicatielandschap 
zodat de applicatiestack veel beter met het nieuwe 
werkplekaanbod uit de voeten kon en dus nu ook klaar 
is om vervolgstappen te nemen.

Naast de applicatieomgeving heeft ook de connec-
tiviteit extra aandacht nodig. Op het moment dat 
in het werkplekaanbod unified communications en 
andere systemen gebundeld worden, moet je ook 
andere eisen gaan stellen aan de netwerkconnecti-
viteit om geen single point of failure te creëren. “In 
het cloud-tijdperk moet je werken met concepten die 
gebaseerd zijn op 100 procent uptime”, stelt Scholten. 
“Dat betekent aan de kant van de provider dat zaken 
redundant uitgevoerd moeten zijn en netwerken zo 
opgezet moeten zijn dat er geen verstoringen kunnen 
plaatsvinden. Daarnaast past KPN software defined 
networking (SDN) toe om de bandbreedte dynamisch 
af te stemmen op de prestaties van applicaties. Aan de 
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kant van de klant is er ook een toenemend besef dat 
organisaties in hun dataverbindingen de juiste keuzes 
moeten maken. Een simpel internet lijntje is in veel 
gevallen niet voldoende.”

In de markt is er merken we vaak twijfel bij klanten 
voor het grote KPN en de standaarden die daarbij 
horen. Door de maatregelen die we de afgelopen jaren 
hebben genomen is KPN begonnen aan een stijgende 
lijn in NPS en in aanbevelingen van bijvoorbeeld Giarte 
(Outsourcing Performance). Een optimale en hoge klant-
tevredenheid of NPS is een garantie dat de tevredenheid 
rond de werkplek end user management op een hoog 
peil blijft. Zo zorg je er als organisatie voor dat bij klan-
ten de vinger aan de pols houdt. Daarnaast is end user 
management een vak apart in het portfolio van KPN. 

   Klanttevredenheid KPN
 Bij de publicatie van de kwartaalcijfers over het eerste 

kwartaal van 2016 gaf KPN niet alleen inzicht in de 

financiële prestaties, maar ook in de klanttevredenheid 

die werd uitgedrukt in een in de marketing gebruike-

lijke Net Promoter Score. Daaruit blijkt dat KPN in de 

zakelijke markt uitkwam op een NPS van -11, eenzelfde 

cijfer als het concern haalde in het laatste kwartaal 

van 2015. De NPS-scores van KPN zijn in de consu-

mentenmarkt juist omhooggegaan. Een verklaring is 

dat KPN een grote transitie doormaakt in zijn groot 

zakelijk aanbod, zoals dat eerder is gedaan voor de 

consumentenmarkt. Traditionele communicatiedien-

sten zijn dominant in het portfolio, maar verliezen aan 

belang doordat KPN een transformatie doormaakt naar 

een IT-dienstverlener met bijbehorend portfolio.

 De generieke NPS-score voor de zakelijke dienstverle-

ning geeft zo een vertroebeld beeld. Uit de Outsourcing 

Performance 2015 studie van Giarte blijkt dat de 

zogenaamde Outsourcing Recommendation Score - een 

NPS-aanpak maar dan toegespitst op de sourcingmarkt 

- flink is gestegen van 79 procent vorig jaar naar 88 

procent dit jaar, die vooral komt door een hoge tevre-

denheid bij end user management diensten. De online 

werkplekoplossing van ApplicationNet krijgt expliciete 

lofbetuigingen en kent zelfs in 2015 een score van 

100% op alle gebieden (EUM / Application Management 

/ Infrastructure Management).
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Werkplek als 
zenuwknoop in 
aanbestedingen
De gebruikerservaring moet het uitgangspunt 
zijn bij end user management en niet zozeer de 
IT service management-processen die daaraan 
ten grondslag liggen. “Eerst de gebruikerser-
varing en dan pas het proces dat leidt tot dat 
resultaat”, stelt Marco Gianotten directeur en 
oprichter van onderzoeksbureau Giarte, dat met 
de Outsourcing Performance jaarlijks een update 
geeft over relevante spelers in de Nederlandse 
sourcingmarkt waaronder het kavel end user ma-
nagement. “De manier waarop service levels in 
dit sourcingdomein in de regel worden afgespro-
ken en gemeten reflecteert niet meer de manier 
waarop de business de dienstverlening ervaart.”

Technische prestatiemeters rond deze dienstverlening 
kunnen beschikbaarheidscijfers van 99,9 procent 
vertonen, terwijl in de reële wereld alle seinen op rood 
staan. Gianotten: “Dat komt omdat dit soort techni-
sche variabelen inzicht geven in de beschikbaarheid van 
losse componenten zoals netwerken, opslagsystemen 
en databases. Het zegt alleen niets over het feit of een 
dienst op een device het goed doet. Wil je hier zicht 
op hebben dan moet je kijken naar alle onderdelen 

en de samenhang daartussen in een serviceketen. Net 
als het dashboard in een auto vol met metertjes als de 
accuspanning, de oliedruk en de benzinetank. Alles 
kan in het groen staan, maar als er een band lek is, dan 
kun je niet rijden. Met de werkplek is het precies zo. 
Niet alleen de hardware moet het doen, ook een goede 
ontsluiting van data en applicaties is essentieel.”

Feedback ophalen
Een veel gebruikte term is-end-to-end dienstverle-
ning. “Dit betekent integrale dienstverlening over de 
keten door het eindresultaat - optimale gebruikers-
ervaring – centraal te stellen”, vervolgt Gianotten. 
“In essentie kijk je dan aan de hand van dit resultaat 
terug in de keten of alle onderdelen waar de keten uit 
is opgebouwd goed functioneren. Het begint bij de 
ervaring van de business en de medewerkers en hoe je 
de afgesproken ervaring kunt regisseren. Daar heb je 
nog steeds structuur en processen voor nodig. Maar 
vooral ook een nieuwe aanpak en adequaat zicht op 
de dienstverlening om een zo goed mogelijk beeld van 
de reële wereld te krijgen. Om dat goed te doen moet 
je continu feedback ophalen. Zo kun je het in webont-
wikkeling gangbare A/B-testen gebruiken om bijvoor-
beeld 100 mensen met Office 365 en 100 met Google 
Apps for Works te laten werken om pas daarna de se-
lectiekeuze te maken. Experimenteer en sta open voor 
de manier waarop eindgebruikers willen werken.”

“Dat denken in gebruikerservaringen vraagt een heel 
andere insteek, maar is een essentieel onderdeel om 
de werkplek bij te laten dragen aan het succes van de 
organisatie. In the old days ging 80 procent van het 
budget voor een nieuwe applicatie naar ontwikkeling 
en werden eindgebruikers knettergek van een steile 
leercurve. Daar hebben organisaties van geleerd. Het is 
nu niet ongebruikelijk om 80 procent van het budget 
voor de introductie van bijvoorbeeld Skype voor Busi-
ness te besteden aan trainingen om eindgebruikers door 
de curve heen trekken en optimaal met de software 
te laten werken. Het gaat niet meer om features maar 
om medewerkers snel en efficiënt hun werk te laten 
doen. In die efficiëntie kun je ook te ver in gaan. Is alles 
geïntegreerd in de werkplek, waardoor medewerkers 
geen ordners en desktelefoon meer hebben, dan komt 
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een organisatie stil te liggen als er een hapering in de 
werkplekdiensten optreedt. Dat beïnvloedt de produc-
tiviteit, maar vooral ook het humeur. Beschikbaarheid 
van dienstverlening wordt een business kritiek punt als 
een cloud based werkplek gecombineerd wordt met 
unified communications. Houd in je achterhoofd dat 
werkplekdiensten een grote impact hebben op interne 
eindgebruiker en daarmee op de eindklant. Als jij goed 
zorgt voor de eigen medewerkers, doen zij alles om hun 
klanten goed te helpen.”

Bottlenecks
Wat zijn andere veel voorkomende bottlenecks? “Zet 
data en applicaties centraal en zie de werkplek als cen-
traal zenuwknooppunt waar alles op samen moet ko-
men”, stelt Gianotten. “Alles wordt software. De busi-
ness applicaties die op de werkplek moeten draaien, 
werden voorheen gepackaged en op de hardware gezet. 
Bij een moderne aanpak zijn de werkplekhardware 
en de applicatielaag gescheiden en kun je optimaal 
met een internet gebaseerde werkplek uit de voeten. 
Alleen krijgt de applicatiestack niet in alle organisaties 
voldoende aandacht. Applicaties die alleen werken in 
Silverlight of een webbrowser uit het jaar nul: ik kom 
ze nog regelmatig tegen. Om gijzeldrama’s vanuit de 
applicatiestack is het essentieel de applicatiestrategie 
mee te nemen in de werkplekstrategie. Bij outsourcing 
is het essentieel om verandering rond de applicatie-in-
frastructuur in te bouwen om niet vastgeklonken te 
blijven aan concepten uit het verleden.”

Een ander aandachtspunt is een te versnipperde 
verkaveling. Omdat de werkplek een zenuwknoop 
is, is het belangrijk om zaken integraal te benaderen. 
Dat wordt lastig als organisaties hun sourcing behoef-
te uitgesplitst hebben naar een groot aantal kavels. 
“Hyper-verkavelen in 19 of 38 kavels keurig conform 
aanbestedingsregels met inkopers en juristen erbij is 
geen garantie voor succes”, vertelt Gianotten. “Zo 
kan connectivity opgesplitst raken in verschillende 
onderdelen waar het wide area netwerk en 4G verbin-
dingen ingevuld worden door verschillende leveran-
ciers. Een high performance werkplek kan er in die 
context zo maar vijf keer per dag uitknallen, omdat de 
bandbreedte niet genoeg is voor video. In zo’n situa-

tie wordt de volle mep geïnvesteerd in een werkplek, 
terwijl de connectiviteit zo goedkoop mogelijk op prijs 
is ingekocht. In grote ondernemingen zie je nogal eens 
dat alle divisies opgescheept zitten met oude meuk, 
omdat een bedrijfsonderdeel de stap naar SAP HANA 
bijvoorbeeld niet wil maken.”
“Door uit te gaan van profielen die zijn gebaseerd 
op verschillende persona’s of rollen in de organisatie 
en daar het werkplekaanbod op af te stemmen kun 
je voorkomen dat de hele club gestraft wordt door 
het gedrag van één businessunit die niet bereid is te 
investeren in applicatievernieuwing en de regels voor 
applicatie life-cycle management aan z’n laars lapt. 
Laat hun gebruikers met de oude werkplek aanrom-
melen en kom voor de rest van de organisatie met een 
toekomstgerichte oplossing. Voorkom dat het zenuw-
centrum een open zenuw wordt. Sourcing adviseurs 
hebben een rol om end user management beter, sneller 
en goedkoper aan te besteden.”

Een derde aandachtspunt is flexibiliteit. Er moeten 
mogelijkheden ingebouwd zijn om bepaalde aspecten 
van de werkplek gedurende het contract aan te kun-
nen passen. Bijvoorbeeld als connectiviteit en telefonie 
in eerste instantie los van elkaar ingevuld werden en in 
de loop der tijd gebundeld worden. Of conventionele 
identity management die met tokens is gecontracteerd 
en later op een andere manier ingevuld wordt. “Het is 
essentieel om in het contract flexibiliteit in te bouwen 
en kannibalisatie op een gekozen invulling mogelijk te 
maken”, benadrukt Gianotten. “Of dat kan hangt af 
van de invulling van het contract en het gedrag van de 
leverancier. Als een leverancier een contract maximaal 
wil uitnutten dan blijft hij binnen de afgesproken 
kaders en krijgen aanvullende wensen een out of 
scope stempel. Stuur op de klantrelatie en zorg dat 
een leverancier de share of wallet kan vergroten door 
continu pilots te doen met de klant en zo te innoveren, 
ook al betekent dat het kannibaliseren op je bestaande 
omzet. Daar is een goede relatie en ruimte voor nodig. 
Als je innoveert maak je fouten. Je kunt niet om elk 
akkefietje strijd leveren.”
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Legacy is duur
Goede werkplekdiensten kosten geld, maar legacy 
is nog duurder. Gianotten: “Veel organisaties laten 
zich bij hun beslissingen leiden door zogenaamde 
gezonken kosten en houden vast aan oude systemen 
die zogenaamd gratis zijn omdat ze afgeschreven zijn. 
Die oude meuk weerhoudt je alleen van de goede en 
de juiste dingen. Legacy wordt heel duur als je de 
opportunity costs in ogenschouw neemt die je mist 
omdat je vasthoudt aan het bestaande. Het zijn vaak 
verschillende kavels, maar zijn wel communicerende 
vaten. Hetzelfde geldt voor beknibbelen op end user 
management door eindgebruikers uren te laten bellen 
met offshore servicecentra. Investeer samen met de 
leverancier in kennismanagement en selfservice syste-
men. Korte termijn total cost of ownership construc-
ties leiden tot uitstelgedrag. Het fata morgana van een 
als maar goedkopere werkplek moet doorgeprikt. Hoe 
ondersteun ik mensen optimaal in het digitale tijd-
perk. Dat moet centraal komen te staan. De nieuwe 
generatie zal niet bij je willen komen werken als je de 
werkplek niet op orde hebt.”

Drie aandachtspunten voor een doorbraak in werkplek ma-
nagement

1. Software eet de werkplek op. Sleep je molensteen van verou-
derde, niet-internet centrische bedrijfsapplicaties niet blijvend 
mee. Kies voor online. Bescherm data, niet zozeer de hardwa-
re. Manage functionaliteit en niet meer end-user devices.
2. Voorkom kavelstress. Om te komen tot een state-of-the-art 
werkplek moet je over kavels heen denken en integraal zaken 
aanpakken. Veel wat ooit verkaveld was in aparte contracten 
convergeert zoals in connectivity en applicatiemanagement.
3. Bouw flexibiliteit in. Er moeten mogelijkheden ingebouwd 
zijn om contracten aan kunnen passen. Niet zozeer omwille 
van marktconforme prijzen, maar omdat innovaties zo snel 
gaan dat je niet tot eind van de contactperiode opgescheept wil 
zitten met wat je nu hebt. 

Figuur 16 Drie aandachtspunten voor een doorbraak in werkplekma-
nagement
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Als er één domein is waar afnemers vandaag de dag te-
gen overzichtelijke kosten betrouwbare technologie en 
dienstverlening af kunnen nemen dan is het end user 
management. De opkomst van de cloudwerkplek heeft 
ervoor gezorgd dat complexe en kostbare technische 
voorzieningen die werknemers op verschillende devi-
ces toegang geeft tot de juiste applicaties en informatie 
als een dienst vanuit het datacenter van de leverancier 
wordt afgenomen. Alle bijkomende functionaliteit 
voor monitoring en de servicedesk wordt in toenemen-
de mate volgens dit Software-as-a-Service-principe af-
genomen. Dit zorgt dat er steeds meer in die werkplek 
gestopt kan worden voor een transparante prijs. Het 
heeft organisaties groot en klein een stuk flexibeler 
gemaakt doordat ze af zijn van grote investeringen en 
afrekenen naar gebruik. In deze kopersmarkt is er veel 
concurrentie in het aanbod, waardoor er een race naar 
bodemprijzen ingezet lijkt te zijn.

Conclusie 1: standaarddienstverlening
Beheervoorzieningen die werknemers op ver-
schillende devices toegang geeft tot de juiste 
applicaties en informatie is als een dienst 
beschikbaar gekomen in de markt. Voorzie-
ningen zijn zonder voorinvesteringen en tegen 
lage kosten beschikbaar gekomen, waardoor de 
beheerinspanning rond end user management 
verminderd is. Hierdoor is er meer ruimte voor 
gebruikersondersteuning zelf.

Deze gestandaardiseerde dienstverlening heeft de 
markt voor end user management flink opgeschud. 
Kleinere opkomende partijen en cloudreuzen hebben 
het bestaande spelers die hun end-to-end dienstverle-
ning gebaseerd hadden op traditionele infrastructuur 
flink lastig gemaakt. Deze partijen zijn in een nieuwe 
gedaante en rol aan het terugkomen in de markt. 
Zo hanteert Atos nu een best-of-breed aanpak rond 
gestandaardiseerde cloudoplossingen om klanten 
innovatie en optimaal toegevoegde waarde te bieden. 
Het bedrijf maakt een metamorfose door van een end-
to-end dienstverlener tot een orkestrator van cloud-
diensten. Op een gedeelde infrastructuurvoorziening 
gepubliceerde desktops zorgen er ook bij Capgemini 
voor dat het end user management aanbod kostenef-

fectief is en optimale beheermogelijkheden heeft, ter-
wijl eindgebruikers zoveel mogelijk vrijheden genieten. 
Deze dienstverlener heeft een refresh ronde in lopende 
contracten tot staande praktijk gemaakt. De uit Appli-
cationnet voortgekomen werkplekdiensten van KPN 
tot slot bieden een breed palet aan van mogelijkheden 
om medewerkers in organisaties mobieler en produc-
tiever te maken.

Conclusie 2: de hele markt is van karak-
ter veranderd
Kleinere opkomende partijen en cloudreuzen 
hebben het bestaande spelers lastig gemaakt. 
Deze gevestigde orde is met een nieuwe aanpak 
terug aan het komen in de markt. Het naar 
voren komen van de cloud heeft afnemers stan-
daardisatie en flexibiliteit gebracht.

Terwijl bepaalde aspecten van end user management 
door standaardisering aanzienlijk goedkoper zijn ge-
worden, geldt dat niet voor alle onderdelen. In zekere 
zin is een als maar goedkopere werkplek een illusie. 
Goedkoop kan als duurkoop uitpakken. Een hape-
rende werkplek die werknemers niet optimaal onder-
steunt in hun dagelijkse werkzaamheden zal in deze 
tijden van digitalisering echt een showstopper zijn. 
Dat geldt zeker voor de nieuwe generatie werknemers 
die hoge verwachtingen en eisen heeft rond technolo-
gie. Goedkoop is ook een illusie omdat de gewenste 
uitkomsten van uitbesteding alleen te realiseren zijn 
als het eigen huiswerk op orde is. Daar moet geld en 
tijd voor vrijgemaakt worden. Zo is het belangrijk om 
inzicht te krijgen in de verschillende doelgroepen in de 
organisatie en hun verschillende behoeftes rond appli-
caties en mobiel werken. Het aanhaken bij trends als 
Shift Left en Shift Down kan een flinke bijdrage leve-
ren aan de kwaliteit en de efficiëntie van de ondersteu-
ning. Daarnaast zijn het bepalen, meten en bijsturen 
op basis van doelstellingen, als betere business resulta-
ten of een hogere gebruikerstevredenheid, al dan niet 
samen met een provider belangrijke middelen om end 
user management te verbeteren.
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Conclusie 3: gestandaardiseerde dienst-
verlening afnemen vraagt investeringen
Het gebruik maken van gestandaardiseerde 
dienstverlening is alleen succesvol als organisa-
ties goed voorbereid zijn en het eigen huiswerk 
op orde is. Cloud als leveringsmodel vraagt 
hygiënemaatregelen.

Beweging in een sourcingcontract begint met een 
prijsmodel dat dynamiek mobiliseert. Gangbare 
prijsafspraken als prijs per contactmoment en per 
contactvorm kunnen dat tegenhouden doordat er geen 
prikkel is om de dienstverlening te verbeteren. Een 
vaste prijs voor de ondersteuning per werknemer kan 
die dynamiek wel organiseren. Als de dienstverlener 
door het mobiliseren van zelfhulp of andere aanpas-
singen in de ondersteuning de kosten weet te verlagen, 
terwijl het rapportcijfer van eindgebruikers voor de 
werkplekdiensten binnen een afgesproken band-
breedte blijft, treedt er een bonusregeling in werking. 
Na het succesvol doorvoeren van deze aanpassingen 
volgt er een nieuwe prijs voor de ondersteuning. Op 
die manier kan het prijsmechanisme innovatie onder-
steunen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de relatie 
tussen afnemer en leverancier optimaal is. Een belang-
rijke basis voor wederzijds vertrouwen is optimale 
transparantie in de kosten, productiviteit en kwaliteit 
van de dienstverlening gedurende de looptijd van het 
contract. Dat kost ook de klant tijd, geld en moeite 
om zo’n partnership waar te kunnen maken.

Conclusie 4: innovatie is niet vanzelf-
sprekend
In de ondersteuning van eindgebruikers zijn 
samen met een leverancier flinke verbeterings-
slagen door te voeren. Het is essentieel om dit 
goed te verankeren in het contract en de lopen-
de afspraken en hier in het relatiebeheer op te 
sturen.

Naast deze ingebouwde mogelijkheden om aspecten 
van de werkplekdienstverlening tijdens een contract 
aan te kunnen passen moeten er nog een aantal andere 
voorwaarden goed ingevuld zijn om succes te kunnen 
hebben. Ketenregie en optimaal inzicht in alle schakels 

die een werkplekdienst een optimale gebruikerserva-
ring geven is zo’n essentiële eis. Het voorkomt dat die 
hagelnieuwe werkplek er voortdurend uitligt en partij-
en in de serviceketen elkaar als schuldigen aanwijzen. 
Een andere belangrijke conditie is dat data en appli-
caties centraal moeten komen te staan om alles goed 
samen te laten komen op de werkplek. Daarnaast kan 
een te versnipperde verkaveling een desastreuze im-
pact hebben op end user management. Als de beheer-
de infrastructuur op afstand staat, heeft de werkplek 
als een zenuwknoop optimale verbindingen nodig om 
goed te kunnen functioneren. In overheidsland, maar 
ook in grote concerns komt het soms niet tot een inte-
grale kijk met desastreuze gevolgen voor het goed uit 
de verf komen van werkplekdiensten.

Conclusie 5: de werkplek heeft een inte-
grale aanpak nodig
De applicatiestack, de serviceketen en de 
verkaveling van end user management zijn 
factoren die voor een belangrijk deel bepalen 
of werkplekdiensten en end user management 
succesvol afgenomen zijn. Er is een integrale 
aanpak nodig om de werkplek als een zenuw-
knoop goed te laten functioneren.
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Tot slot nog een aanrader. Houd de uitvraag in de 
markt vooral simpel om zoveel mogelijk waar voor 
uw geld te krijgen. Schuif alle features, nieuwe trends 
en tools aan de kant en houd in grove lijnen een 
vraagstelling aan die dichtbij functionele doelstellin-
gen van de eigen organisatie blijft. Waak ervoor om 
leveranciers voor te schrijven hoe zij hun diensten 
moeten inrichten, maar maak juist volop gebruik van 
hun kennis en innovatieve vermogen. Een vaste prijs 
voor de ondersteuning per medewerker is een betere 
garantie voor vernieuwing dan ondersteuning die ge-
baseerd is op het aantal supportvragen en de gevraag-
de capaciteit bij de servicedesk.

Antwoorden op onderstaande vragen spelen een es-
sentiële rol in de keuze:
1.   Wat gaat gestandaardiseerde werkplektechnologie    
die mijn organisatie als een dienst afneemt per maand 
per gebruiker kosten en wat krijg ik precies voor dat 
geld?
2.   Hoe zorgt mijn leverancier ervoor dat mijn 
organisatie tijdens de looptijd van het contract door 
vernieuwing van de ondersteuning de efficiëntie en de 
kwaliteit sterk verbetert? 

Conclusie 6: stel vooral functionele 
vragen aan leveranciers
Schuif alle features, nieuwe trends en tools aan 
de kant en houd in grove lijnen een vraagstel-
ling aan die dichtbij functionele doelstellingen 
blijft. Op die manier schrijf je leveranciers niets 
voor en maak je volop gebruik van hun kennis 
en innovatieve vermogen.
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