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Deze uitspraak, genoteerd in het kader van 
ons onderzoek, is een goede illustratie van de 
delicate oefening die we allemaal elke dag 
maken: de subtiele, maar concrete mengeling 
van werk en privéleven.

Deze whitepaper is het resultaat van een 
samenwerking in Europa tussen Orange 
Belgium, Orange Business Services en 
BearingPoint. Hij geeft u een originele en 
volledige kijk op de verschillende vormen van 
communicatie binnen ondernemingen. 
De medewerker brengt zijn eigen toestellen, 
gebruiken en voorkeuren uit zijn privéleven 
mee naar zijn werk, omdat hij bijvoorbeeld 
altijd efficiënt verbonden wil zijn met zijn 
vrienden en familie. Die persoonlijke 
gebruiken en gewoonten dringen binnen 
in de onderneming. Ze verplichten haar 
om zich vanaf nu aan deze onvermijdelijke 
trend aan te passen – een trend die 
alsmaar sterker wordt. 

De nieuwe communicatiegebruiken vertalen 
zich in een verlies van houvast voor de  
it- en fleetmanagers, die als eersten hiermee 
geconfronteerd worden. Het probleem van de 
vertrouwelijkheid van de kritische 
bedrijfsinformatie komt in een nieuw daglicht, 

en roept nieuwe vragen op bij de it-
ondersteuning. Aan de andere kant betekent 
het een echte kans om een nieuw evenwicht 
te vinden – een collaboratief, omnipresent en 
flexibel evenwicht – zowel voor de 
onderneming als voor de werknemer. 
De onderneming kan zo haar beleid rond 
toestellen herzien en de ervaring opnieuw 
uitvinden. Dit nieuwe gegeven raakt 
uiteindelijk alle bedrijfsfuncties in hun interne 
interacties, zoals met de klanten en 
leveranciers. 

De digitale toepassingen in de werkwereld 
nemen vandaag een andere dimensie aan. 
Wedden dat de onderneming hieraan een 
nieuwe betekenis kan geven, in het voordeel 
van iedereen!

Wij wensen u veel leesplezier.

1 Getuigenis in de focusgroep van een gebruiker uit de bouwsector, genoteerd tijdens de studie over hoe toepassingen in het professionele leven 
evolueren (eindgebruikersonderzoeken), uitgevoerd door Orange Business Services, BearingPoint en TNS Sofres (januari 2011).

Vivek Badrinath
Anne-Marie Thiollet
Henri Tcheng
Isabelle Denervaud
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“  Alles loopt door elkaar: mijn 
professionele toestellen gebruik ik 
ook voor persoonlijke doeleinden. 
Regels, tijd of plaats om een 
professionele of persoonlijke oproep 
te beantwoorden? Die heb ik niet.” 1 



 

De gebruiken bepalen van de werknemers in de onderneming Figuur 1
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Deze whitepaper is het resultaat van een 
samenwerking tussen de teams van 
Orange in Europa, en BearingPoint. 
De focus ligt op de medewerkers en 
hun communicatiemiddelen in de 
onderneming. Het document analyseert 
de visies en uitgangspunten met twee 
doelstellingen: de communicatie-
gebruiken in de hedendaagse 
onderneming begrijpen en hun evolutie 
in de toekomst voorspellen. 

De eerste visie is die van de 
medewerkers/gebruikers2, met hun 
volledige communicatieomgeving in 
de onderneming als context. Dus met 
inbegrip van hun toestellen, 
toepassingen, dagelijkse activiteiten en 
interacties (figuur 1). Door hun gedrag 
te observeren, zien we de belangrijkste 
factoren die hun gebruiken verklaren. 
De tweede visie is die van de beslissers, 
it-managers of fleetmanagers. 
Zij verduidelijken hun uitdagingen 
en knelpunten tegenover deze 
gebruiksevolutie. 

We bekeken de invloed van deze twee 
complementaire en soms tegenstrijdige 
visies, op de marketing en klantrelaties 
van Orange in de betrokken landen. 
Bedoeling? De actielijnen voor de 
toekomst vastleggen. BearingPoint 
vulde aan met toekomstgerichte 
analyses, conform de onderzoeks- 
en ontwikkelingsactiviteiten van 
Orange en externe sociologen, 
in de betrokken landen. 

Deze whitepaper onderzoekt de relatie 
tussen de medewerker en zijn 
onderneming, geplaatst tegenover de 
evolutie van de communicatie met 
professionele toestellen. 
De medewerker – historisch passief – 
wordt actor in de communicatiekeuze 
van de onderneming. De grenzen tussen 
werk en privéleven vervagen. Mobiele 

multimediatoepassingen nemen 
halsoverkop toe. Net zoals het aantal 
smartphones en tablets, die het gebruik 
van alsmaar intuïtievere toepassingen 
vergemakkelijken.

Het zijn nieuwe oriëntatiepunten voor 
de werknemer in de interactie met zijn 
persoonlijke omgeving … en die 
importeert hij in zijn onderneming. 
Onder impuls van deze nieuwe 
gebruiken moet de onderneming de 
mobiele communicatiemiddelen van 
haar werknemers herzien. Ook haar 
beleid rond toestellen, veiligheid en 
beheer van de communicatiemiddelen 
vraagt een revisie. En in het midden van 
deze overwegingen moet de werknemer 
staan. Hoe? Door nieuwe 
gebruiksprofielen tegenover een geheel 
van terminals en applicaties te plaatsen, 
die nu nog dikwijls door verschillende 
ondernemingsafdelingen beheerd 
worden. De verandering is in handen 
van het it-departement. Die moet de 
nieuwe gebruiken coachen, haar 
veiligheidsbeleid aanpassen, en de 
menselijke en juridische impact 
begeleiden.

Dit document is bestemd voor 
bedrijfsleiders die nadenken over 
de digitale wereld, het gebruik van 
communicatiemiddelen en hun impact 
in de onderneming. Het is gericht 
aan de algemene directies, en alle 
bedrijfsfuncties die met de toekomstige 
veranderingen te maken krijgen.  

Inleiding: visies kruisen

2 Alle cijfers uit de eindgebruikersstudie hebben betrekking op gebruikers met een persoonlijke 
of professionele mobiele telefoon die geheel of gedeeltelijk betaald werd door de onderneming.

7Inleiding: visies kruisen

   2316 deelnemers 
aan de 
kwantitatieve 
enquête in 
ondernemingen. 

   80 geanalyseerde 
documenten.

   9 focusgroepen 
met 70 
medewerkers/
gebruikers.

   6 focusgroepen 
met 40 bedrijfs-
beslissers.

   14 gesprekken 
met bedrijfs-
beslissers. 

   5 betrokken 
landen in Europa: 
België, Spanje, 
Frankrijk, Polen 
en het Verenigd 
Koninkrijk.
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Het dilemma werk/privé

Observeren we het gedrag van individuen in de 
onderneming, dan tekent zich haarscherp de 
paradox werk/privé af. Die is nog duidelijker bij 
de jongste werknemers.

Het individu in de onderneming zoekt een juist 
evenwicht tussen werk en privéleven, en dat 
heeft een invloed op de manier waarop hij 
communiceert. Deze zoektocht laat een paradox 
zien, die te maken heeft met hoe hij zijn werk en 
privéleven beheert. Een toenemende integratie 
van beide sferen is wenselijk. Tegelijk wil hij dat 
deze werelden gescheiden blijven. Zo wil 64%3 
van de werknemers privéleven en werk met zijn 
communicatiemiddelen scheiden. 79%4 bevestigt 
dat zij buiten de werkuren, af en toe of 
permanent, met hun werk in contact willen 

blijven. En 84%5 verklaart privémateriaal (pc, 
telefoon, e-mail) voor beroepsdoeleinden te 
gebruiken. Sommige werknemers hebben er 
geen moeite mee om voor werk en privéleven 
dezelfde gsm te gebruiken. Hun werk-gsm bevat 
bijna evenveel persoonlijke als professionele 
contacten (figuur 2).

Een generatie-effect versterkt dit nog. Jonge 
mensen van vandaag, geboren na 1980, genieten 
in hun privéleven van een betere uitrusting dan 
op het werk. Net zoals de managers willen ze 
beide omgevingen integreren, ook al hebben ze 
niet hetzelfde verantwoordelijkheidsniveau. Ze 
importeren dus gebruiken uit hun privéleven in 
hun professionele omgeving (instant messaging, 
sociale media, opensourcemiddelen). Ze willen 
bovendien hun privéleven beschermen en 
verzoenen met hun professionele omgeving.

3 Eindgebruikersonderzoek Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, januari 2011.
4 Supra
5 Supra

In dat opzicht dwingen ze de onderneming om hun toestellen, applicaties, en persoonlijke gebruiken 
en voorkeuren te aanvaarden. Tegelijk willen ze dat de onderneming rekening houdt met het delicate 
beheer van hun levensevenwicht. 

Twee factoren verduidelijken de nieuwe communicatiegebruiken: het dilemma  
werk/privé en de ontwikkeling van het nomadisme. Bleef de werknemer vroeger 
eerder passief, dan laat hij zich nu geleidelijk gelden als volwaardige actor in de keuze 
van de communicatiemiddelen die zijn onderneming maakt. Hij brengt zijn terminals 
mee naar het werk, hij gebruikt zijn eigen applicaties en hij introduceert nieuwe 
gebruiken in zijn onderneming. Dit fenomeen heeft een grote invloed op het 
ecosysteem van toestellen en applicaties, die het individu in de onderneming gebruikt.
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Sociale netwerken en aard van de contacten

(basis: 1239 personen in Europa)

1 tot 50  
contacten

51 tot 100 
contacten

101 tot 300 
contacten

meer dan 300 
contacten

weet  
het niet

 Werk (%)

 Privé (%)

33 16 19 13 2031 18 21 15 15

Figuur 2



6 Eindgebruikersonderzoek Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, januari 2011.
7 Supra
8 Centre d’analyse stratégique, Le développement du télétravail dans la société numérique de demain, november 2009, pagina 18-19.
9 Supra

Ontwikkeling van 
het nomadisme

Er ontstaan voortdurend nieuwe 
arbeidsvormen. Die gaan samen 
met een toenemende behoefte aan 
mobiliteit, afstandswerk, ja zelfs 
telewerk. En natuurlijk blijven we 
altijd en overal met onze 
communities verbonden. 
Het individu in de onderneming, 
nomadisch én sedentair, 
ontwikkelt nieuwe reflexen in zijn 
professionele leven en beheert 
steeds meer zijn eigen agenda. 

Werknemers leiden vaker een 
nomadenbestaan (binnen en 
buiten de bedrijfslokalen). 
Zo werkt 63%6 van de 
ondervraagde personen minstens 
eenmaal per week mobiel. 
37%7 doet dit bijna elke dag. 
En deze trend neemt nog toe. 
Werknemers leerden de facto hun 
werk anders beheren. Ze werken 
meer buiten de kantooruren vanop 
hun, persoonlijke of professionele, 
mobiele toestellen. Deze middelen 
vereenvoudigen het mobiele 
werken en worden alsmaar 
ergonomischer. Dat resulteert in 
een optimaal beheer van agenda, 
e-mails en andere berichten. 
Werknemers antwoorden sneller, 
en de uitwisselingen duren 
minder lang. 

Nog een trend die in de toekomst 
toeneemt, is afstandswerken. De 
economische context is hieraan 
niet vreemd, met zijn budgettaire 
beperkingen op lonen en 
verplaatsingsonkosten. De 
werknemers op hun beurt geven 
hun behoefte aan flexibiliteit in 
werk en privéleven steeds 
duidelijker te kennen. Ze willen de 
tijd van en naar het werk zinvol 
besteden of … vermijden. 

Even duidelijk is de behoefte om, 
overal en altijd, met hun omgeving 
verbonden te zijn, om persoonlijke 
of professionele redenen. Dat is zo 
voor 56%8 van de werknemers. 
44%9 maakt liever specifiek tijd 
vrij om met andere mensen te 
communiceren.

Deze twee tegengestelde 
tendensen hebben een 
rechtstreekse invloed op de 
communicatiegebruiken. Ze 
illustreren een nieuwe verhouding 
in tijd en ruimte voor het individu 
in de onderneming. Er bestaan 
twee invalshoeken om de 
nieuwe gebruiken te bekijken: 
de toestellen en de applicaties. 

Mobiele toestellen 
in dienst van het 
nomadisme

De uitrusting van het individu in de 
onderneming evolueert, algemeen 
gesteld, sterk de komende vijf jaar. 
De snelheid waarmee dat gebeurt 
valt moeilijk in te schatten. 
Verschillende bewegingen botsen 
tegen elkaar. Dat gaat samen met 
de ontwikkeling van geavanceerde 
gsm’s (smartphones), de 
vervanging van vaste toestellen 
door geïntegreerde multimedia-
terminals, en de integratie van 
tablets en aanraakschermen.
 
Smartphones komen geleidelijk in 
de plaats van eenvoudige mobiele 
terminals. Hun aantal neemt enorm 
toe. Mobiele toestellen zijn vandaag 
al goed aanwezig in de gezinnen. 
Zo werden er wereldwijd 460 
miljoen smartphones in 2011 en 
645 miljoen smartphones in 201211 
verkocht. De eisen van de 
individuen in de onderneming voor 
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727 
miljoen
smartphones

121.5 
miljoen
tablets

Penetratie 
smartphones

wereldwijd 
verkocht 
in 2012.10

10 Gartner, mobile phones and consumer 
electronics, worldwide 3Q12, oktober 2012.



hun professionele uitrusting zijn dan 
ook strenger. Net zoals in hun 
privéleven willen ze volledige, 
gebruiksvriendelijke toestellen, met 
intuïtieve, ergonomische interfaces. 

Vaste toestellen en accessoires 
worden meer en meer door 
geïntegreerde mobiele terminals 
voor multimediatoepassingen 
vervangen. Zo gebruikt 68%12 van 
de individuen in de onderneming 
minstens gedeeltelijk een gsm in 
plaats van een vaste lijn. 

Meer dan 50%13 onder hen wil 
een convergentie tussen vaste en 
mobiele lijnen. De convergentie 
tussen informatica en telecom 
versnelt op haar beurt de uitbreiding 
van de vaste telefoon met 
eenvormige communicatie-
oplossingen. Die integreren vaste en 
mobiele voice, instant messaging, 
e-mail, aanwezigheid, enz. 

De huidige vervanging van vaste 
computers door laptops is verstoord 
door een nieuw gegeven. Sommige 
ondernemingen overwegen zelfs 
om de laptop door een tablet te 
vervangen, ook al zijn tablets 
vandaag meer bedoeld voor 
de lezing en validering van 
documenten, dan voor de productie 
ervan. Zo verrijken tablets het palet 
van toestellen die de werknemer 
gebruikt, vooral in mobiele situaties. 
De verkoop van smartphones en 
tablets samen overstijgt met 44%14 
de computerverkoop. Tot slot 
worden ook toestellen met 
interactieve aanraakschermen 
gemeengoed, in dienst van 
demonstratieterminals of 
videocommunicaties. 

11 Gartner, mobile phones and consumer electronics, worldwide 3Q12, oktober 2012.
12 Eindgebruikersonderzoek Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, januari 2011.
13 Supra
14 Eindgebruikersonderzoek Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, januari 2011.
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van de individuen in de onder- 
neming gebruikt persoonlijke 
toestellen voor zijn werk.11

84%
Gebruik werk/privé

“ De evolutie van onze 
persoonlijke gebruiken 
gaat sneller dan 
de evolutie van 
de onderneming.” 

HR Access



Applicaties en media 
bevorderen een nieuwe 
tijdsverhouding

Ook de persoonlijke applicaties* 
veroveren de werkvloer en verrijken de 
multimediagebruiken, daarbij enorm 
gestimuleerd door de toestellen. 
De gebruiken op het werk beperken zich 
al niet meer tot voice of internet. 
Ze integreren steeds meer geschreven 
media, video, sociale netwerken, 
opensourcemiddelen en de toegang 
tot het informatiesysteem van de 
onderneming. 

De individuen in de onderneming staan 
graag op elk moment in verbinding met 
hun persoonlijke omgeving. Ze geven de 
voorkeur aan geschreven media om 
beschikbaar te zijn en efficiënt hun tijd te 
beheren. Deze applicaties voor 
persoonlijke doeleinden evolueren naar 
een professioneel gebruik. De 
onderneming aanvaardt meer en meer 
gebruiken die tot nu voor informele 
relaties waren voorbehouden, zoals IM 
(instant messaging)** en sms. Ze nemen 
de plaats in van e-mail – een 
communicatie die niet geschikt is voor 
korte interacties. Zo geeft 46%15 van de 
ondervraagde werknemers de voorkeur 
aan geschreven communicatie met 
frequentere en kortere berichten (type IM 
en sms), ten koste van de mondelinge 
communicatie. E-mail blijft over als een 
formele communicatie in professionele 
interacties. Mobiel internet is in Frankrijk 
een realiteit voor de professionals met 
smartphone. Deze evolutie heeft niet 
alleen meer een invloed op de 
traditionele mobiele groepen (verkoop en 
topmanagement), maar nu ook op de 
andere bedrijfsfuncties. 

Ook applicaties van het type video of 
sociale netwerken duiken op in de 
werkwereld, en hun toegang wordt 
gemakkelijker. Zo raadpleegt 27%16 van 
de ondervraagde werknemers minstens 
eenmaal per dag sociale netwerken via 
hun professionele toestellen. 36%17 van 
de werknemers met een 

bedrijfssmartphone kijkt video of televisie 
op hun terminal.

Door zijn succes bij het grote publiek 
verovert ook opensourcesoftware 
(sociale netwerken, Wikipedia, enz.) de 
onderneming: 32%18 van de 
ondervraagde individuen in de 
onderneming gebruikt minstens eenmaal 
per dag opensourcesoftware om 
bestanden op hun professionele 
uitrusting te delen, en 55%19 onder hen 
wil dit meer doen.
Het aantal opensourcemiddelen in het 
kader van de enquête is restrictief (bijv. 
Sharepoint en Google-documents). De 
definitie in de rest van deze whitepaper is 
ruimer. Opensourcemiddelen groeperen 
communicatieoplossingen (IM, 
videoconferentie), gedeelde 
werkmiddelen (delen van applicaties en 
documenten, fora, blogs), toegang tot 
kennis (portalen, bibliotheken, FAQ, 
wikis) en workflowmiddelen 
(synchronisatie, gedeelde agenda, 
takenbeheer).

15 - 19 Supra
*  Begrippen aangeduid met een asterisk zijn terug te vinden in de verklarende woordenlijst aan het einde van deze whitepaper.
** IT Nation, « Le salaire dans l’IT n’est pas tout… » Novembre 2011.
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56%
van de jongeren 
weigert om bij een 
werkgever te 
werken die het 
gebruik van sociale 
media verbiedt*

27%
van de werkne-
mers gebruikt 
minstens eenmaal 
per dag sociale 
netwerken en 
instant messaging 
op hun professio-
nele toestellen15

Generatie Y
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Deformatie terminals en applicaties 
in een tijdspanne van drie jaar.

Figuur 3



De mobiele applicaties met een 
professioneel karakter ontwikkelen 
zich op hun beurt. Daaronder vinden 
we onder meer wachtrijbeheersystemen 
op tablet voor verkopers, applicaties 
voor managers om met dashboard 
activiteiten op te volgen, transverse 
applicaties (van het type opgave 
aanwezigheid) of ook nog specifiekere 
applicaties zoals bij La Poste Courrier 
(“Mon téléphone”, “Ma poste”, “Ma 
tournée” – zie figuur 7, op pagina 20). 
Meer dan de helft van de beslissers wil 
een verhoging van de investeringen 
voor dit type projecten20. En 71%21 
van de ondervraagde personen is 
geïnteresseerd in een toegang tot hun 
gegevens en werkomgeving van op 
eender welk verbonden scherm. 
Tot slot zal de toegang op afstand 
tot de professionele applicaties van 
de onderneming vergemakkelijken. 
Die ontwikkeling is mogelijk dankzij 
virtualisatie-oplossingen, HTML5 en 
Cloud*, op voorwaarde dat er een 
oplossing komt voor de beveiliging 
van de hieraan gekoppelde 
informatiestromen. 

Deze evoluties zijn onlosmakelijk 
verbonden met de uitrusting van 
de werknemer. 
Zo toonde de enquête aan dat mensen 
met een smartphone frequenter alle 
mobiele toepassingen gebruiken, met 
inbegrip van voice. Deze trend is nog 
duidelijker voor de individuen in de 
onderneming met een iPhone. 

Al deze ontwikkelingen plaatsen de 
werknemer in het hart van de telecom- 
en it-beslissingen die de onderneming 
neemt. Hij is actor, en legt nieuwe 
communicatiemiddelen en – gebruiken 
op aan de onderneming. Die moet vanaf 
vandaag rekening houden met deze 
nieuwe trends met het oog op de nabije 
toekomst – een toekomst waarop ze nog 
niet volop voorbereid is.

20 Etude Markess International, Applications professionnelles sur smartphones et tablettes numériques:  
besoins & opportunités, 22 september 2011.

14 Personal usage and needs penetrate the company

70%
van de werk-
nemers meent 
dat het niet nood-
zakelijk is om 
regelmatig naar 
kantoor te gaan, 
behalve voor 
belangrijke 
afspraken22

Nomaden-
bestaan

Behoefte 
om voort-
durend  
online te zijn

58%
van de gebruikers 
voelt de noodzaak 
om altijd en overal 
met hun omgeving 
verbonden te zijn21

21 Eindgebruikersonderzoek Orange 
Business Services, BearingPoint & 
TNS Sofres, januari 2011.

22 Supra
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Drie soorten uitrustings- 
beleid combineren

Onder impuls van het individu, zijn gedrag en 
de nieuwe gebruiken, laten ondernemingen 
geleidelijk het gebruik van privéterminals voor 
het werk toe. Op dezelfde manier autoriseren 
ondernemingen het persoonlijke gebruik 
van professionele terminals. 

Het belang van de werknemers heeft een impact 
op het uitrustingsbeleid in de onderneming. Die 
moet voortaan twee vragen beantwoorden: wie 
betaalt de terminal en wie betaalt voor het gebruik 
ervan? Drie soorten beleid maken het vandaag 
mogelijk om hierop te antwoorden (figuur 4).

Het ‘gecontroleerde’ beleid, klassiek aanwezig in 
de ondernemingen, is vandaag het meest 

verspreid. De onderneming levert het mobiele 
materieel en financiert het volledige abonnement. 
De werknemer betaalt niets, maar hij moet 
de regels van de werkgever over het gebruik 
en de veiligheid van het materieel naleven. 
De onderneming krijgt als return de volledige 
controle over haar mobiele vloot. Zo kan ze 
de terminals traceren, en algemene 
gebruiksvoorwaarden of charters opstellen 
om het gebruik van het materieel beter te 
controleren en misbruiken te voorkomen. 

Het ‘open’ beleid en het ‘hybride’ beleid voorzien 
daarentegen dat de werknemers hun persoonlijke 
mobiele terminals meebrengen naar, en gebruiken 
op het werk (smartphone of tablet, in mindere 
mate laptop). Die beleidssoorten duiken 
tegenwoordig steeds meer op in de onderneming. 
Sommige krijgen de naam ‘Bring Your Own 
Device’ (BYOD).

De nieuwe gebruiken bieden kansen voor de onderneming. Om daarvan gebruik 
te maken, dringt zich een aanpassing van haar telecom- en informaticastrategie op in 
drie domeinen. Eerst en vooral moet ze haar uitrustingsbeleid rond mobiele terminals 
herzien, onder impuls van de werknemer die haar zijn communicatiemiddelen 
en - gebruiken oplegt. Parallel moet dit uitrustingsbeleid gedifferentieerd zijn. 
Criteria zijn de professionele behoeften van de gebruikers en het bijbehorende risico, 
terwijl dit beleid vroeger dikwijls op basis van een massabenadering opgebouwd werd. 
Tot slot moet de onderneming haar catalogus met terminals en toepassingen 
herwerken, om het hoofd te bieden aan de komst van nieuwe schermen in de 
onderneming (tablets, smartphones), en de sterke vraag naar mobiliteit. 
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In een ‘open’ beleid levert en betaalt de 
werknemer zijn terminal én abonnement. 
Op vrijwillige basis krijgt hij toegang tot 
zijn professionele applicaties, dankzij een 
beveiligd platform, geleverd door de 
onderneming. Tegelijk kiest hij volledig 
vrij zijn uitrusting. De onderneming heeft 
op haar beurt geen rechtstreekse 
verantwoordelijkheid over de terminal 
of het abonnement. Tegelijk is haar 
verantwoordelijkheid over de support 
en het beheer van de toestellen kleiner. 
Het gaat hier over een volledig 
‘BYOD’-beleid. 

Het ‘hybride’ beleid ligt ergens tussen 
het gecontroleerde en het open beleid. 
De werknemer gebruikt een terminal, in 
de meeste gevallen zijn persoonlijke 
terminal, gekoppeld aan een contract 
(en dus een simkaart) dat eigendom is 
van de onderneming. De werkgever 
autoriseert de combinatie van 
professioneel en persoonlijk gebruik van 
de uitrusting. Hij financiert de simkaart 
en een deel van het gebruik, en neemt 

het beheer op zich. Installeerde de 
onderneming een ‘BYOD’-programma? 
Dan kiest de werknemer zelf zijn 
uitrusting. Die is vaak geavanceerder 
dan wat de onderneming soms levert. 
De onderneming behoudt de 
verantwoordelijkheid over de veiligheid, 
het vlootbeheer en de uitgave. Hier gaat 
het over een gedeeltelijk ‘BYOD’-beleid.

Soorten uitrustingsbeleid
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“De SNCF- 
groep (Société 
nationale des 
chemins de fer 
français) 
installeerde werk/
privé-forfaits voor 
smartphones, 
zodat werk-
nemers hun 
toestel ook voor 
persoonlijke 
doeleinden 
kunnen 
gebruiken. 
De operator 
beheert 
rechtstreeks 
dit forfaitaire 
facturerings-
systeem.”

SNCF
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Vandaag lijken ondernemingen 
in de meeste gevallen bepaalde 
beleidsvormen eerder te ondergaan 
dan te stimuleren. Kijk maar naar 
het BYOD-beleid. Dit moet 

veranderen. Want de beleidsvormen 
bieden een ongeziene opportuniteit 
om een nieuwe gebruikersrelatie te 
ontwikkelen. Op voorwaarde dat de 
onderneming de motor is van de 

verandering. Ze zal in staat zijn 
om een combinatie van de drie 
beleidstypes voor te stellen, 
aangepast aan het gebruikersprofiel 
van de werknemers.

18Companies Reconsider Their Employees' Mobile Communication Tools

In Frankrijk ontplooit de SNCF (Société nationale des chemins de fer français) nieuwe 
communicatiemiddelen met de bedoeling functionaliteiten aan te bieden die aan een professionele 
behoefte beantwoorden. Een voorbeeld: commerciële agenten hebben een smartphone van de 
onderneming om de reizigers over een bepaalde reis te informeren. 
Het persoonlijke gebruik van die smartphone is toegelaten, op basis van de algemene 
gebruiksvoorwaarden die de onderneming heeft ingevoerd en gecommuniceerd. 
Een begrensde facturering garandeert de billijke verdeling tussen het professionele en 
persoonlijke gebruik.

De SNCF stelt vast dat meer en meer functies willen experimenteren met het gebruik van professionele 
applicaties op smartphone en/of tablet. Het denkt dus voortdurend na over nieuwe projecten in het 
voordeel van de werknemers én de werkgever.

Om het geheel van deze uitermate kwetsbare mobiele toestellen te beheren, koos de SNCF 
voor de oplossing Mobile Device Management (MDM*).

De SNCF voert een hybride beleid om aan de 
gebruikersbehoeften van zijn werknemers te beantwoorden

Figuur 5



De gebruiksprofielen 
herzien

Het uitrustingsbeleid is historisch 
gebaseerd op een gestandaardiseerde, 
verticale benadering. Nu richt het zich 
geleidelijk op de werknemer. 
Hoe? Door de uitwerking van 
‘gebruiksprofielen’, en zelfs een totale 
personalisatie. Het sociale statuut is het 
eerste segmenterende criterium, ook al 
staat het vandaag gedeeltelijk op losse 
schroeven door de komst van 
persoonlijke terminals in de organisatie. 
De professionele behoeften van de 
verschillende gebruikersgroepen in 
de onderneming vormen het tweede 
criterium. Uiteindelijk moeten de 
gebruiksprofielen zich baseren op 
een risicoanalyse, gekoppeld aan de 
gevoeligheid van de gebruikte informatie 
in de onderneming tegenover de 
buitenwereld.

In de eerste plaats tart de komst van 
geavanceerde persoonlijke terminals 
in de professionele omgeving het 
traditionele statutaire karakter van de 
terminal in de onderneming. Werknemers 
hebben dikwijls een efficiëntere uitrusting 
dan die van de onderneming. Een 
directeur zonder smartphone staat soms 
tegenover een werknemer die zijn eigen 
iPhone voor professionele doeleinden 
gebruikt. Deze nieuwe gebruiken halen 
de toekenningsmechanismen van 
toestellen helemaal overhoop. 
De statutaire verschillen verdwijnen 
gedeeltelijk. Oorzaken? De komst van 
de smartphone in de onderneming, 
en in een later stadium – of voor 
bepaalde doelgroepen – de tablet. 
Die maakt vandaag wel nog een statutair 
onderscheid, omdat ze aanzienlijk 
duurder is dan de smartphone. 
Zo kregen alle personeelsleden van 
BearingPoint Deutschland eind 2010 
een tablet, gesubsidieerd door Länder23. 

Niet alle mobiele gebruikers 
transporteren kritische informatie

23 Administratieve afdeling Duitsland, federale staten.
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“Het werkings-
principe  
is als volgt:  
1) de postbode 

beslist,
2)  het gebruik 

en de 
persoonlijke 
omgeving zijn 
doorslagge-
vend, 

3)  de professio-
nele omge-
ving trekt 
er voordeel 
uit, en niet 
omgekeerd.”

La Poste 
Courrier
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Op de tweede plaats dringt de 
professionele behoefte zich op als 
volwaardig criterium in de 
uitwerking van het uitrustingsbeleid. 
Welke communicatiebehoeften zijn 
er per functie en activiteit? Welke 
behoeften zijn er naargelang van de 
werkorganisatie en de interactie 
tussen werknemers (bijv. mobiliteit, 
samenwerking en projectmodus)? 
Een werknemer die zich dikwijls in 
een mobiele situatie bevindt, heeft 
nood aan een volledige en 
geavanceerde uitrusting om zijn 
werk te organiseren. Op dezelfde 
manier evolueren de behoeften, 
op voorwaarde dat de 
projectmodus in de organisaties 
veralgemeent. De functie van de 
werknemer heeft meer invloed op 
de behoeften dan zijn positie in de 
onderneming. In die zin is het een 
goede zaak om de rechtstreekse 
managers te ondersteunen en 
responsabiliseren. Zij staan het 
dichtst bij de medewerker – die 
beter zijn stem kan laten horen – en 
kennen het best de reële behoeften. 

Een risicoanalyse is onmisbaar voor 
een goed begrip van de gebruiken 

en de uitwerking van de 
bijbehorende profielen. 
Dit is vooral belangrijk in gevoelige 
activiteitensectoren, zoals financiën. 
Zo transporteert 20%24 van de 
nomadische werknemers in de 
Verenigde Staten gevoelige 
informatie, terwijl ze mobiel zijn 
(figuur 6). Ze blijken ook het meeste 
bij te dragen tot het succes van de 
onderneming, en kunnen dus niet 
verstoken blijven van geavanceerde 
toestellen en applicaties.

De gebruiksprofielen – gemaakt 
met het oog op het statuut, de 
professionele behoeften in een 
bepaalde sector en de risico’s – 
moeten we plaatsen tegenover 
de context en de bedrijfscultuur. 
Ze bieden een uitgelezen kans om 
de tevredenheid van de gebruikers 
in de onderneming, en ook die 
van de klanten, te verbeteren. 
Zo perfectioneerde de SNCF 
zijn klantendienst door zijn 
commerciële agenten met 
professionele applicaties 
op geavanceerde mobiele terminals 
uit te rusten. De winst voor de 
reizigers? Informatie in real time.

24 Etude Forrester, The State Of Workforce Technology Adoption: US Benchmark 2011, sep-
tember 2011, pagina 11.

“Wij geven onze 
gebruikers mobiele 
terminals, omdat ze  
die nodig hebben 
voor hun werk 
en omdat het 
voordelig is voor 
de onderneming. 
We voorzien een 
uitrusting, als 
er een reële 
behoefte is.”

SNCF
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Het uitrustingsbeleid en deze benadering per gebruiksprofiel moeten begeleid 
worden door een herdefinitie van de catalogus met terminals en applicaties. 

Nieuwe catalogus 
met terminals en 
applicaties voor 
de werknemers

Teamwork en mobiel werk verplichten 
de onderneming om haar aanbod 
terminals en applicaties voor gebruikers 
uit te breiden. Van een geïsoleerde 
werking, waarbij elke uitrusting 
specifieke applicaties ondersteunde, 
evolueert de onderneming naar een 
toegangslogica tot bedrijfstoepassingen 
via meerdere schermen (pc, tablet, 
smartphone), vanop kantoor of vanop 
afstand. Om aan de nieuwe behoeften 
te voldoen en deze problematiek te 
beheren, moet ze adequate middelen 
leveren. Bovendien is het nodig om 
haar traditionele denkveld te 
verbreden met eigen maatregelen 
over veiligheid, kosten en risico’s.

Om de nieuwe werkmethoden te 
begeleiden, moeten de 

informaticadirecties de collaboratieve, 
professionele en transverse applicaties 
die ter beschikking van de werknemers 
worden gesteld, herzien (bijv. CRM, 
stockbeheer en projectruimte). Vooral 
de collaboratieve productieapplicaties 
en de toegang tot sociale netwerken zijn 
betrokken. De organisaties starten 
talrijke projecten en experimenten op de 
sociale netwerken van de onderneming, 
of in verbinding met de professionele 
applicaties. Dat betekent voor de 
onderneming een kans om de interactie 
tussen werknemers te verbeteren. Het 
uiteindelijke doel? Samenwerking en 
deling van kennis, ervaring en expertise 
vergemakkelijken. Om aan de wensen 
van mobiele werknemers tegemoet te 
komen, moeten de ondernemingen de 
huidige applicaties aanpassen, en 
nieuwe toepassingen ontwikkelen 
die aan de professionele behoeften 
beantwoorden. Arbitreren tussen 
transverse of specifieke professionele 
applicaties is in een eerste stadium 
cruciaal om de ontwikkelings-
inspanningen te concentreren.   

BearingPoint
“  De vraag die zich 

over de support 
stelt: heeft 
de gebruiker liever 
rechtstreeks te 
maken met zijn 
onderneming 
dan met de 
operator? 
Met andere 
woorden, wie is 
de logische 
gesprekspartner 
van de uiteindelijke 
gebruiker? Geen 
evidente vraag … 
Maar één ding 
staat vast: 
tripartiete relaties 
(operator, 
gebruiker, 
onderneming) zijn 
dikwijls moeilijker 
te beheren dan die 
met twee partijen.”

Postbodes gaan aan de slag 
met nieuwe middelen en applicaties

Met zijn project ‘100% connectés’ rust La Poste Courrier zijn 
postbodes en vestigingsdirecteuren uit om te beantwoorden aan hun 
professionele behoeften en de realiteit op het terrein. Zo krijgen de 
postbodes de beschikking over een terminal voor professionele én 
persoonlijke doeleinden.

De applicatie ‘Mon téléphone’ dient om te bellen, te sms’en en 
te chatten. ‘Ma poste’ verbindt de postbode met zijn HR-omgeving 
(loopbaanbeheer, vakantie, enz.) en ‘Ma tournée’, de professionele 
applicatie, ondersteunt hem in zijn dagelijkse contacten met 
de klanten. 

De bedoeling van La Poste Courrier is dubbel. Het bedrijf wil rekening 
houden met de noden van de postbode voor zijn rondes in zijn 
professionele en persoonlijke omgeving. Daarnaast wil het de 
smartphone in zijn uiteindelijke klantenrelatie gebruiken, en in het 
verlengde daarvan nieuwe diensten integreren.

21De onderneming herziet de mobiele communicatiemiddelen van haar medewerkers
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De werknemer vraagt meer flexibiliteit 
van zijn onderneming. Hij wil mobiele 
toegang tot zijn professionele 
applicaties en gegevens. Oplossingen 
van het type ‘thin client virtualisatie’ of 
‘web-enablement* van de applicaties’ 
zijn veelbelovende technieken. 
Ze garanderen onder meer een 
gemakkelijkere toegang tot de 
werkomgeving, vooral voor mobiele 
werknemers, maar vereisen een 
aanvulling met een online 
stockagedienst. Zo heeft 74%25 
van de gebruikers interesse voor de 
virtualisatie van hun pc, met toegang 

tot de werkomgeving van op eender 
welk verbonden scherm. Met SaaS-
applicaties (Software as a Service*) 
factureren ondernemingen in de 
praktijk – een aantrekkelijke oplossing 
want veel flexibeler dan een fysieke 
installatie op de terminal. 

Bovendien verminderen ze de vaste 
kosten voor de aankoop van licenties. 
Ook multiscreens worden geleidelijk 
een realiteit waarmee de 
ondernemingen moeten leren omgaan. 
Ze beraden zich over de aanpassing 
van de huidige applicaties en over de 
ontwikkeling van nieuwe professionele 
of transverse applicaties voor mobiele 
toestellen met kleine schermen. 60%26 
van de beslissers is voorstander van 
een hoger budget voor professionele 
applicaties op smartphones en tablets.

Nemen we het voorbeeld van het 
Cabinet Conseil BearingPoint, waar 
de werknemers van op afstand op 
de site van de klanten werken. 
De onderneming heeft zich aan deze 
context aangepast en levert een 
geheel van toestellen en applicaties 
die voor deze gebruiken geschikt zijn. 
Zo krijgt een bediende een standaard 
gsm of smartphone, een laptop en 
een 3G-kaart. Boven op de klassieke 
VPN*-toegang op pc heeft hij voortaan 
via zijn professionele smartphone 
toegang tot een applicatie die tijd 
en uitgaven opvolgt. Werknemers 
met een smartphone of laptop 
delen professionele e-mails via 
het ingebouwde e-mailprogramma 
van de terminal of via ‘webmail’*.

25 Eindgebruikersonderzoek Orange Business Services, BearingPoint & TNS Sofres, januari 2011.
26 Etude Markess International, Applications professionnelles sur smartphones et tablettes numériques: 

besoins & opportunités, 22 september 2011.

De pijlers van samenwerking

MMA
“  Wij hadden bij de verdeling van de smartphones geen opleiding 

voorzien. Toch kregen we vragen naar support. Dus verspreidden 
we een praktisch handboekje van MMA.”
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Met de nieuwe catalogus, 
aangevuld met mobiele 
terminals en applicaties, 
biedt de onderneming aan haar 
werknemers een volledige 
uitrusting. Tegelijk geeft ze de 
nieuwe arbeidsorganisatie en 
communicatie alle kansen. 
Naast het intentionele proces 
betekent deze integratie van 
multi-applicaties en multiscreens 
een heuse kopbreker voor de 
informaticadirectie en de 
telecomvlootbeheerders. Deze 
nieuwe definitie van de telecom- 
en it-strategie is een uitgelezen 
kans voor de informaticadirecties 
om hun partnerrol te versterken 
en volwaardig deel te nemen 
aan de bedrijfsprocessen. 
Wordt deze opportuniteit ook 
realiteit? Dat hangt af van de 
mate waarin de nieuwe definitie 
aansluit op de globale strategie 
van de onderneming.  

'Mon iPhone à moi by Logica' 27

Logica France stelt aan zijn 9200 medewerkers voor om zich met 
een iPhone uit te rusten. ‘Mon iPhone à moi by Logica’ gaat 
samen met een maandabonnement dat met Orange Business 
Services op maat werd gemaakt. Het bevat 15 uur communicatie, 
100 sms’jes, push mail en een onbeperkte* toegang tot internet. 
Voor het privégebruik van deze iPhone betaalt de werknemer een 
bijdrage van maximaal 20 euro per maand. 

De doelstelling is driedubbel: een antwoord geven op de vraag 
naar mobiliteit, eigen aan de onderneming, telewerk verge-
makkelijken en het evenwicht tussen werk en privé verbeteren. 

Met de iPhone voeren de medewerkers veel flexibeler hun 
terugkerende administratieve taken uit, zoals de opgave van 
onkostennota’s en aanwezigheid. Ze krijgen ook toegang tot de 
bedrijfstoepassingen via een ‘Logic’Apps Store’, waardoor hun 
dagelijkse werk aanzienlijk vereenvoudigt. Deze nieuwe uitrusting 
beantwoordt bovendien aan de mobiliteitsbehoefte van de 
werknemers. Zij genieten voortaan van de toegang tot hun 
e-mails, contacten en werkagenda. Logica France levert een 
iPhone aan al zijn medewerkers sinds 1 december 2011.

* Beperkte snelheid boven een bepaald volumeverbruik, vastgelegd in de offerte.
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27 www.decision-achats.fr, Logica France levert een iPhone aan al zijn 

medewerkers, 1 december 2011.
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Werk/privégebruiken begeleiden

Vroeger beperkte de gebruikerssupport zich 
vooral tot de pc en het netwerk. Nu breidt de 
werkomgeving zich uit met geavanceerde 
mobiele terminals, nieuwe besturingssystemen 
die voortdurend evolueren, en gediversifieerde 
applicaties. De integratie van de professionele 
en persoonlijke omgeving vergroot de behoefte 
aan begeleiding die verder gaat dan het 
professionele kader en de comfortzone van de 
onderneming. Die moet deze complexe situatie 
beheren en de werknemers bij de invoering van 
de nieuwe middelen begeleiden. Dat vereist een 
herziening van haar bevoorradingsprocedures, 
invoerbeleid, begeleiding bij het gebruik en 
de oplossing van incidenten op afstand. 

Het grote aantal toestellen, en de diverse 
besturingssystemen en applicaties hebben het 
beheer van de mobiele vloot sterk bemoeilijkt, 
vooral voor projecten op grote schaal. 
De logistiek, de bevoorrading, de verspreiding 
en het onderhoud zijn belangrijke inzetposten, 
in het bijzonder voor grote bedrijven. Zij moeten 
een uitgebreidere catalogus maken en ter 
beschikking stellen, met terminals die 
gedeeltelijk uit de privé-omgeving komen. 
De volgende stap is het beheer van de 
vervangingen en de vernieuwingen. 

De onderneming moet nieuwe procedures 
ontwikkelen om de invoering van de terminals en 
applicaties te vergemakkelijken: opleidingen, 
praktische fiches, video, e-training* of e-book*.

Bij Microsoft krijgen de werknemers een 
gepersonaliseerde begeleiding bij elke 
invoering van een nieuwe technologie. 
De gebruikte middelen zijn gevarieerd, met 
verschillende vormen van communicatie en 
begeleiding. Dit gaat van een nieuwsbrief tot 
concrete webcasts, over eenvoudige scenario’s, 
opleidingssessies in groep, individuele bijstand, 
grotere informatiebijeenkomsten in een 
auditorium en een specifieke dienst van 
het type VIP.

In alle gevallen is deze begeleiding gefocust op 
het gebruik en niet op de techniek. 
Zo staan de gebruiker en zijn behoeften in het 
midden van de problematiek: toestellen en it-
diensten leveren aan gebruikers met het oog op 
hun rol in de onderneming, en hun mobiliteit en 
flexibiliteit. De onderneming moet ook haar 
traditionele support aan de gebruiker aanpassen. 
De opdracht? Een betere integratie van de 
informatica- en telecomonderdelen, die 
traditioneel afzonderlijk worden beheerd. 
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De onderneming heeft een uitrustingsbeleid, aangepast aan de gebruiksprofielen 
van de werknemers, en een aangevulde catalogus met terminals en applicaties. 
De volgende stap? De verandering binnen het bedrijf zelf aansturen. Drie belangrijke 
werkterreinen tekenen zich af: de nieuwe gebruiken begeleiden, het veiligheidsbeleid 
aanpassen en rekening houden met de menselijke en juridische gevolgen.



Het individu in de onderneming wordt 
zelf actor van deze nieuwe generatie 
support, door de ontwikkeling van 
mechanismen voor begeleiding en 
aanbevelingen. Organisaties kunnen 
dan ook niet anders dan de 
uitwisselingen tussen gebruikers 
faciliteren en, bijvoorbeeld, een 
‘support 2.0*’ ontwikkelen. Gericht 
als ze is op technofielen en jonge 
werknemers, is deze support niet 
voor alle typologieën werknemers28 
geschikt. Ze moet met een specifieke 
ondersteuning worden gecombineerd, 
waarbij de snelheid van de 
antwoorden cruciaal is.

De support hangt ook af van het 
uitrustingsbeleid van de onderneming. 
Zo kan in het ‘liberale’ beleid, met een 
veelvoud aan terminals en operators, 
de informaticadirectie het unieke 
contactpunt voor de support zijn. 
Deze directie beheert de professionele 
applicaties én de operator die toegang 
verleent. In het ‘hybride’ beleid is de 
situatie minder complex: de terminal 
is eigendom van de werknemer en 
het professionele abonnement is het 
probleem van het unieke contactpunt. 
De vraag stelt zich: wie zorgt ervoor 
dat de gebruiker gegarandeerd kan 
genieten van de diensten en de 
volledige support? In het 
‘gecontroleerde’ beleid is de 
werknemer onverzettelijk tegenover de 
informaticadirectie qua kwaliteit van 
de verwachte service. Dat is vandaag 
al zo voor de professionele computer. 

De onderneming zal zich moeten 
uitrusten met middelen om incidenten 
op afstand op te lossen (problemen 
met de synchronisatie of installatie, 
virussen, enz.), via een noodzakelijke 
identificatie van de terminal. Van 
kapitaal belang is een compatibele 
oplossing met een groot aantal 
besturingssystemen, vooral als de 
werknemer zijn eigen terminal 
meebrengt. Het valt te verwachten 
dat de technici met remote assistance 
over de terminal assistentie zullen 
verlenen, net zoals bij de desktop.

De onderneming bereidt zich voor 
op deze transformatie door haar 
beheerprocedures te herzien en 
de verandering met en voor haar 
gebruikers te begeleiden. Ze moet 
daarbij focussen op de levenscyclus 
van de werknemer in haar organisatie 
(intrede in de onderneming, 
verandering van post, vertrek uit 
de onderneming), en die verzoenen 
met de levenscycli van de toestellen, 
applicaties en technologieën.  

 

Het veiligheidsbeleid 
aanpassen

De evolutie van de communicatie-
gebruiken en de arbeidsorganisatie 
vereist begeleiding en geen 
afremming. Gevolg van deze 
vaststelling? De beveiliging van 
informatiesystemen krijgt te maken 
met nieuwe uitdagingen. It- en 
telecomdirecties moeten hun 
veiligheidsbeleid actualiseren, 
zich organiseren om op de nieuwe 
bedreigingen voorbereid te zijn 
en een evenwicht zoeken tussen 
veiligheid en flexibiliteit in toegang 
en gebruik. 

Om haar veiligheidsbeleid aan dit 
nieuwe gegeven aan te passen, 
moet de onderneming een 
diepgaande veiligheidsanalyse 
uitvoeren en de meest voorkomende 
bedreigingen in kaart brengen. 
Als gevolg daarvan kan ze haar 
veiligheidsstrategieën kiezen en haar 
doelstellingen bepalen, samen met 
de middelen om die te behalen.

28 Terwijl 57% van de individuen in de onderneming, ondervraagd voor het eindgebruikersonderzoek, een eenvoudige communicatie-
uitrusting met basisfunctionaliteiten wil, wenst 65% van de technofielen een geavanceerdere uitrusting met talrijke functionaliteiten.
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MMA
“  Op vraag van 

de directeurs en 
de verkopers gaan 
we experimenteren 
met de tablet als 
vervanging van 
de laptop. 
We voorzien 
toegang tot de 
transverse 
applicaties van 
het type agenda, 
professionele 
e-mail en intranet. 
Er komt ook een 
dashboard-
toepassing voor 
de agentschaps-
directeuren.”



Naargelang van de gemaakte 
keuzes, kan het veiligheidsbeleid 
de invoering van een systeem 
impliceren om de kritische 
bedrijfsinformatie te beschermen. 
Dit thema wordt gevoelig in een 
wereld waarin de kwantiteit van 
de uitgewisselde informatie 
voortdurend stijgt. Naast de 
problematiek van de ‘infobesitas’ 
verveelvoudigt het risico op 
onthulling van de informatie. Zo is 
het ‘delen’ van een vertrouwelijk 
gegeven op een sociaal netwerk 
heel direct en kan het miljoenen 
mensen bereiken: 45% van de 
werknemers geeft toe dat ze 
informatie over hun onderneming 
publiceren op sociale media29. 
De onderneming moet de 
informatiestromen reguleren en 
de data rangschikken naargelang 
van hun kritikaliteit en waarde.

Elk gebruikersprofiel kan dus 
toegang hebben tot vooraf bepaalde 
informatiecategorieën. De meest 
geavanceerde ondernemingen 
voeren oplossingen in om hun 
mobiele vloot te beheren. 
Of ze kiezen voor Mobile Device 
Management die een applications 

store aanbiedt voor het beheer van 
de bevoegdheden per functielijn. 
Gevoelige applicaties en gegevens 
worden er in speciale ruimten 
geïsoleerd.

Het veiligheidsbeleid steunt dan 
op de beveiliging van de mobiele 
terminals: de uitrusting beschermen, 
de gebruiker legaliseren, de 
gegevensstroom beveiligen en 
anticiperen op de risicosituaties. 

Ook de bescherming van de terminal 
wordt voor de onderneming een 
belangrijke uitdaging, en gebeurt 
gericht op de veiligheidsrisico’s met 
antivirus- en antispamprogramma’s 
(voor sms en voice), en firewalls*. 
Malware* op mobiele toestellen 
neemt toe: het aantal schommelt 
tussen 2010 en 201130 van 900 tot 
1300. De frequente invoering van 
de recentste voorschriften en 
updates op de mobiele toestellen is 
dan ook noodzakelijk. Met de tools 
van Mobile Device Management 
(MDM) kan de onderneming haar 
veiligheidsbeleid doordrukken, 
ook voor heterogene vloten met 
verschillende toestellen en 
besturingssystemen. De mobiele 

werknemers legaliseren, betekent 
hun identiteit controleren door de 
authenticiteit van de terminal vast te 
stellen. Met andere woorden, het 
systeem dat toegang verleent, moet 
de terminal herkennen. De huidige 
oplossingen op de markt baseren 
zich op verschillende legalisatie-
technieken en de invoerings-
methode van de gekozen oplossing. 
Enkele voorbeelden: er is de 
eenvoudige legalisatie met 
gebruikersnaam en wachtwoord, en 
er is de krachtige legalisatie met een 
token, een uniek wachtwoord 
verstuurd via sms of een individueel 
certificaat op het mobiele toestel. 
Welke keuze maakt een onder-
neming? Dat hangt af van de 
beoogde veiligheid en flexibiliteit 
voor het gebruik. 

De beveiliging van de 
gegevensstromen betekent een 
kritische uitdaging voor de mobiele 
toestellen, die kwetsbaar zijn bij 
een verbinding ‘over the air’. 
De installatie van cijfertunnels (VPN) 
op mobiele toestellen met specifieke 
software is een mogelijkheid. 
De gegevensoverdracht gebeurt 
dan volledig veilig.

29 Les Echos, Convergence vie privée-vie professionnelle: le mobile bouleverse la sécurité informatique, 6 december 2011 
op basis van een onderzoek uitgevoerd voor LANDesk door VansonBourne bij 480 directeurs informatiesystemen 
en werknemers in Frankrijk, het Verenigd-Koninkrijk en Duitsland.

30 Les Échos, Le nombre de virus visant les smartphones explose, 23 november 2011.



Mobiele toestellen kunnen gemakkelijk 
verloren geraken of gestolen worden. 
De bescherming van de terminal is dan 
ook noodzakelijk om op risicosituaties 
te anticiperen en de gevoelige informatie 
op de terminal te beschermen. 
De oplossingen voor het beheer 
van veelzijdige mobiele vloten (met 
smartphones en tablets voor professioneel 
en persoonlijk gebruik) bieden de 
mogelijkheid om de verspreiding van 
vertrouwelijke informatie te voorkomen 
(MDM-oplossingen). Concreet blokkeren 
ze de toegang van de terminal en 
wissen of herstellen ze zijn inhoud. 

Met deze oplossingen, bij voorkeur van 
toepassing op elk type besturingssysteem, 
maken ondernemingen ook inventarissen 
van hun applicaties, die ze van op afstand 
beheren, net zoals de functionaliteiten 
van de terminals. De MDM-platformen, 
nog maar recent op de markt, zijn de 
degelijkste en betrouwbaarste oplossing 
voor terminalbeheer. Als aanvulling maken 
virtualisatietechnieken voor smartphones 
en tablets een ondoordringbare en veilige 
cohabitatie van professionele en 

persoonlijke omgevingen mogelijk. 
De komst en veralgemening van Cloud 
en ‘software as a service’-applicaties 
(SaaS*) zijn een interessante oplossing. 
Want in deze configuratie worden de 
gebruikersgegevens niet langer bewaard 
op de mobiele terminal. De vertrouwelijke 
gegevens met lokale opslagplaats moeten 
op hun beurt gecodeerd worden om 
onbruikbaar te zijn. De zeldzame huidige 
oplossingen blijven nog ingewikkeld, en 
proberen de oplossingen op harde schijven 
van computers te reproduceren (door de 
opslag van certificaten in de hardware).

Preventiemaatregelen, in een charter 
geformaliseerd, moeten de volledige 
uitrusting vergezellen. Het is noodzakelijk 
om de verandering te begeleiden en te 
leiden met workshops die over de juiste 
veiligheidspraktijken responsabiliseren 
en communiceren.  

Met analysetools kan de onderneming 
er dan a posteriori zeker van zijn dat 
de werknemers de diensten correct 
gebruiken, om zich zo te positioneren 
in een duurzame verandering.    

31 Les Échos, Le nombre de virus visant les smartphones explose, 23 november 2011.
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De functies van Mobile Device Management 

Gebruikersprofielen beheren. 

Het veiligheidsbeleid van de 
onderneming uitvoeren (zoals codering 
van de data, intern beheer van VPN, 
antivirus en firewall, blokkering van de 
terminal, geolokalisatie en verwijdering 
van gegevens op afstand).

Een ‘appstore’ aanbieden, eigen aan de 
onderneming, en de beschikbare 
applicaties beheren (zoals verspreiden, 
updaten, activeren en deactiveren van de 
professionele applicatie per 
gebruikersprofiel).

De uitrusting van op afstand beheren (zoals 
synchronisatie, bewaren en herstellen van 
data, inventarisatie en actualisatie van de 
mobiele vloot).

Het verbruiksbeheer begeleiden (zoals 
gebruikersinformatie, controle van de 
overbelaste diensten, signalering van de 
activering van roaming).

Het mobiele toestel personaliseren 
naargelang van het gebruikersprofiel, door 
de controle van de ingebouwde 
functionaliteiten op basis van de lokalisatie 
van het toestel en op het gewenste moment 
(zoals sms, agenda, camera).

Met de Mobile Device Management-oplossing beheert de it-manager van op afstand,  
via een platform, de volledige vloot van mobiele terminals (smartphones en tablets met 
eender welk besturingssysteem). De mogelijkheden zijn enorm:

Figuur 10



Tegenover de nieuwe 
communicatiegebruiken en 
gezien de snelle evolutie van 
de mobiele terminals is een 
betrouwbare, geüpdatete 
device management-dienst 
van primordiaal belang. Deze 
oplossingen moeten zich 
integreren in een globale 
benadering van veiligheid en 
mobiliteitsbeheer. Met de 
maandelijkse abonnement-
formules maakt de onderneming 
een vereffening die zo goed 
mogelijk bij haar financiële 
reglementering aansluit.

Goede praktijken voor de beveiliging 
van mobiele toepassingen

De terminal beveiligen (antimalware, antispam, firewall).

De identiteit van de gebruiker op verplaatsing beveiligen.

Lokale gegevens coderen.

De gegevensoverdracht (‘over the air’) coderen.

Een MDM-tool installeren (beheer van mobiele toestellen),  
met geavanceerde functionaliteiten (beheer van de appstore 
en verbinding op afstand).

De bevoegdheden per beroepsprofiel beheren.D
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Meer flexibiliteit bieden bij AXA Technology Services 
France dankzij een Mobile Device Management-platform

De vraag? De werknemer in staat stellen om zijn tijd te optimaliseren, aan flexibiliteit te winnen 
en beschikbaar te zijn op het geschikte moment voor de onderneming en voor zichzelf. 

Als antwoord stelde AXA Technology Services France aan zijn werknemers de mogelijkheid voor om 
hun mails, contacten, agenda of intranet te raadplegen met hun persoonlijke smartphone of tablet. 

Vandaag is dit realiteit, dankzij de investering in een beveiligd Mobile Device Management-platform 
(MDM), op voorwaarde dat de directie dit bekrachtigt. De gebruikers kunnen, als ze dit willen, 
hun persoonlijke uitrusting in de tool opgeven. Zo krijgen ze toegang tot de vooraf vastgelegde 
functionaliteiten naargelang van hun behoeften.

Rekening houden met de menselijke en juridische gevolgen

Duidelijke regels moeten het 
vertrouwen tegenover de risico’s 
versterken. Het is nodig dat de 
werknemers zich tegen potentiële 
misbruiken beschermen. De 
onderneming op haar beurt ziet zich 
verplicht om zich juridisch te 
wapenen om op elk misbruik 
voorbereid te zijn. 

De individuen in de onderneming 
willen zich beschermen tegen de 
soms opdringerige aanwezigheid van 
professionele communicatiemiddelen 
in de privésfeer. Een evenwicht 
tussen deze twee omgevingen is niet 
gemakkelijk te vinden. De nieuwe 
gebruiken moeten het evenwicht 

tussen werk en privé respecteren – 
daarvoor worden werkgever en 
werknemer samen verantwoordelijk. 
Met de invoering van gebruiks-
charters, een rechtstreeks 
management en regelmatige 
tevredenheidenquêtes bij de 
werknemers waakt de werkgever 
over dit evenwicht. De bescherming 
van persoonlijke gegevens, voortaan 
gemengd met professionele 
informatie op dezelfde smartphone, 
wordt nu cruciaal. Bij verlies of 
diefstal van een terminal voor 
gemengd gebruik, staat de 
legitimiteit van de onderneming om 
álle gegevens te wissen, op de 
helling. De werknemer moet in staat 

zijn om maatregelen te nemen 
waarmee hij de gegevens van zijn 
persoonlijke gebruik, recupereert. Op 
dezelfde manier moet hij zich kunnen 
verzekeren van de vertrouwelijkheid 
van zijn persoonlijke gegevens, die hij 
wil afschermen van de onderneming. 
Gaat de werknemer akkoord om een 
deel van de terminal die hij gebruikt 
ten laste te nemen? Dan moet de 
eigendomsvraag worden uitgeklaard. 
Vroeger was de onderneming 
eigenaar van de terminal die de 
werknemer gebruikte. Verliet de 
werknemer het bedrijf? Dan gaf hij 
de terminal terug. Worden de kosten 
gedeeld, dan kan een teruggave-
systeem rekening houden met de 
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oorspronkelijke investering van de 
werknemer. Als hij de onderneming 
verlaat met behoud van zijn terminal, 
dan stelt zich het probleem van de 
reversibiliteit van de gegevens. Een 
geldige clausule, met daarin de 
expliciete modaliteiten over de 
teruggave van de gegevens, biedt de 
oplossing. 

De onderneming moet zich juridisch 
beschermen tegenover de nieuwe 
gebruiken én de soms ingewikkelde 
legale aspecten. Een onwettig of 
frauduleus gebruik via een 
professionele toegang valt onder de 
verantwoordelijkheid van de 
onderneming. Levert de onderneming 
‘onbeveiligde’ informaticamiddelen, 
dan kan ze burgerlijk aansprakelijk32 
worden gesteld. Dat impliceert dat ze 
zich beschermt en verzekert. Zo kan 
ze de terminal, in geval van een 
onderzoek, in beslag laten nemen, 
vooral als ze zelf geen eigenaar is van 
de uitrusting. Daarnaast vereist het 

persoonlijke gebruik van 
professionele applicaties een 
controle, omdat de onderneming 
verantwoordelijk is. In het kader van 
het ‘gecontroleerde’ beleid mag de 
werknemer het abonnement van de 
onderneming voor persoonlijke 
doeleinden gebruiken ‘binnen de 
grenzen van het redelijke’. 

Juridische en hr-afdelingen 
behandelen kwesties over de 
Belgische wetgeving. 
Die beschouwt pc’s en gsm’s 
als voordelen in natura, die de 
onderneming moet aangeven en 
op de loonfiche moet vermelden.  

De HR-afdelingen en de juridische 
departementen moeten, samen met 
de werknemersvertegenwoordigers, 
werken aan de formalisering van 
regels voor goed gebruik in 
referentieteksten (zoals het intern 
reglement, gebruikscharter en 
arbeidscontract).

32 C. civ., art. 1382.
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Microsoft
“ De mogelijkheden van 
deze nieuwe terminals 
en technologieën 
creëren levenscomfort 
voor de Microsoft-
werknemer. Daarvan 
zijn we overtuigd. 
De return voor de 
onderneming is groter 
dan de investering. 
De efficiëntie is beter 
en de tevredenheid 
van de werknemers 
is veel groter.”

Begeleiding van digitale gebruiken bij Microsoft France

Om goede werkmiddelen te leveren en de verandering in de communicatiegebruiken te 
begeleiden, past Microsoft eenvoudige basisregels toe die het privéleven van de werknemers 
respecteren. De reglementering kwam er na overleg met de werknemersvertegenwoordigers. 
Ze is van toepassing op telewerk, fysieke en afstandsvergaderingen, en het gebruik van e-mail. 
In samenspraak met telecom- en it-beslissers en hr-afdelingen aan de ene kant, en 
werknemersvertegenwoordigers aan de andere kant, werden nieuwe arbeidsvormen, bijvoorbeeld 
thuiswerk, sterk aangemoedigd. De inzet? Begrijpen wat deze praktijk in gang zet en afremt, 
en daarop voor alle betrokken partijen zo goed mogelijk inspelen.

Zo bepaalde Microsoft met de werknemersvertegenwoordigers regels die een beter evenwicht 
tussen werk- en privéleven garanderen. Iedereen moet deze regels naleven. Ze zijn gesponsord door 
het directiecomité, het management en de werknemers-vertegenwoordigers: ‘les 4/4’. Er zijn zestien 
regels die voortaan in het DNA van Microsoft vermeld en ‘geïntegreerd’ zijn. Ze gaan over het gebruik 
van e-mails, het beheer van vergaderingen, afstandsvergaderingen en het flexibiliteitsprincipe. En wat 
met de toestellen? Iedere gebruiker heeft minstens een smartphone en een laptop, samen met een 
adsl-verbinding thuis, betaald door de onderneming. Via zijn laptop heeft hij van op afstand toegang 
tot het informatiesysteem van de onderneming, het normale e-mailverkeer en zijn werkomgeving. 
Waar hij zich bevindt, heeft geen belang (transparant voor de gebruiker). Iedereen beheert zelf het 
evenwicht tussen werk en privéleven, en maakt tijd vrij voor zijn persoonlijke activiteiten, zolang dit 
niet botst met regels van de onderneming. 

Microsoft ondervraagt regelmatig zijn medewerkers over het evenwicht tussen hun privéleven en 
de professionele omgeving. Ook de vragen over welke middelen het best aan hun verwachtingen 
beantwoorden, illustreren de wil van de directie om naar de werknemers te luisteren.

Figuur 13
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Volkswagen reguleert de toegang 
tot professionele e-mail voor zijn 
Duitse werknemers33

De groeiende integratie van werk en privé wordt niet altijd even goed 
beheerd. Daarom aanvaardde Volkswagen om de overdracht van 
professionele e-mails buiten de werkuren te stoppen. Een half uur voor het 
einde van de dag kan niemand nog e-mails versturen en ontvangen. De 
blokkade wordt een half uur voor het begin van de volgende dag opgeheven.

Deze beslissing kwam er na uitgebreid overleg met de werknemersvertegen-
woordigers. De regel is niet van toepassing op de directieteams en het 
oproeppersoneel. Ongeveer 1150 Duitse kaderleden zijn wél betrokken partij. 
De doelstelling? Werknemers de noodzakelijke geavanceerde communica-
tiemiddelen ter beschikking stellen, zodat ze flexibel en ergonomisch kunnen 
werken, zonder dat zich dat vertaalt in slechtere arbeidsomstandigheden. 
“Als onderneming hebben we nood aan moderne communicatiemiddelen. 
In de praktijk vonden we dit akkoord evenwichtig34”, verklaart een 
woordvoerder van de autoconstructeur.

De invoering van 
deze nieuwe 
gebruiken is alleen 
voor iedereen 
voordelig, als ze 
gepaard gaat met 
een efficiënte 
en gedeelde 
begeleiding. 
De inzet voor de 
onderneming? 
Een goed evenwicht 
vinden tussen de 
reglementering en 
de verwachtingen 
van iedereen. 

33 The New-York Times, Volkswagen Agrees to Curb Company E-Mail in Off Hours, 
23 december 2011.

34 Les Echos, Volkswagen réglemente l’utilisation des BlackBerry de ses managers 
hors du lieu de travail, 29 december 2011.
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De evolutie van de persoonlijke communicatiegebruiken in de onderneming is in 
de loop van de laatste maanden sterk versneld. Van een zwak signaal evolueert ze 
vandaag naar een onvermijdelijke trend. Dit vraagt van de ondernemingen 
een degelijke voorbereiding, en ook anticipatie en begeleiding. 

Besluit

Deze bewustwording vertaalt zich vandaag in 
een problematiek die ver buiten het traditionele 
onderzoeksveld van de informatici- en 
telecomdirecties ligt. De reflectie hierover 
weerspiegelt het moeilijke evenwicht tussen het 
persoonlijke en professionele leven van de 
individuen in de onderneming, de bedrijfsstrategie 
en de interne arbeidsorganisatie, zoals met 
de klanten en de partners.  

Deze reflectie komt dus niet alleen meer van de 
informatici- en telecomdirecties, maar betrekt alle 
functies in de onderneming: algemene directie, 
human resources en business units. 
De onderneming moet vanaf nu opnieuw het 
initiatief nemen, en haar teams groeperen rond 
de invoering van oplossingen die een antwoord 
bieden op de eigen problemen. 

Orange kent de gebruiken van individuen in de 
onderneming én de belangrijke uitdagingen 
waarvoor ondernemingen staan. Daarom 
positioneert het bedrijf zich als een adviseur die 
ondernemingen bij de veranderingen begeleidt. 
Haar gamma oplossingen resulteert in een 
efficiënter veiligheidsbeheer, uitrustings-
management en applicatietoegang. 

Synthetische lijst van 
goede praktijken om  
op nieuwe gebruiken 
te antwoorden

 Gebruikersprofielen segmenteren 
op basis van de professionele 
gebruiken en risiconiveaus.

  Als gevolg het toekenningsbeleid 
voor terminals aanpassen, met een 
min of meer gecontroleerde 
mogelijkheid voor persoonlijk gebruik.

 Duidelijke, geformaliseerde en met de 
werknemers gedeelde gebruiksregels 
bepalen om de onderneming en haar 
medewerkers te beschermen.

 Het veiligheidsbeleid aanpassen om 
een beveiligde toegang tot IS en 
applicaties te bepalen.

 Kritische bedrijfsinformatie, toestellen 
en aangepaste mobiele middelen 
voor vlootbeheer beschermen.

 De invoering begeleiden en de 
gebruikerssupport herzien, 
en aan de nieuwe mobiele middelen 
en gebruiken aanpassen.
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AGV Algemene gebruiksvoorwaarden, regels voor het gebruik van een uitrusting 
of dienst.

Anti-spam Geheel van systemen, en technische en juridische strijdmiddelen tegen spam 
(ongevraagde reclameberichten).

API Application programming interface.

Applicaties/media Manier waarop een individu communiceert/gebruikte applicatie (bijvoorbeeld 
telefoongesprekken, sms, videoconferentie, gps, fysieke vergaderingen).

Besturingssysteem of Software voor het gebruik van een uitrusting en andere applicaties op deze 
OS (Operating System)  terminal (bijv. Windows op een laptop, iOS op een iPad, Android van Google 

op andere smartphones).

BYOD ‘Bring Your Own Device’: werknemers gebruiken hun eigen uitrusting voor hun 
professionele activiteiten.

Cloud Verspreiding via servers op afstand van informaticatoepassingen, die traditioneel 
op een lokale server of op de werkpost van de gebruiker staan.

Consumerisatie Gebruik van de eigen terminals (smartphone, tablet, laptop) en persoonlijke 
applicaties (sociale netwerken, instant messaging) voor professionele 
doeleinden.

CYOD 'Choose Your Own Device', werknemers hebben de vrijheid om zelf hun mobiele 
toestel en dus ook het besturingssysteem te kiezen.

Data Gegevens.

DSI Directeur of directie van informatiesystemen.

E-book Digitaal boek; elektronisch bestand met digitale tekst.

E-training Onlinetraining via elektronische middelen.

Firewall Brandmuur: software en/of materieel dat bepaalt welke communicatie op 
het informaticanetwerk is toegelaten om het veiligheidsbeleid van het netwerk 
na te leven.

Generatie Y Sociologisch begrip voor mensen die geboren zijn tussen 1980 en 1999.

Hardware Fysieke randapparatuur om te communiceren (zie uitrusting).

Helpdesk Dienst die de vragen van gebruikers over producten en diensten beantwoordt.

Infobesitas Té veel informatie.

IS Informatiesysteem.

It Informatietechnologie.

Ict ‘Information Technology and Communications’ of ict (informatie- 
en communicatietechnologie).

Malware Geheel van programma’s ontworpen door een hacker dat in een systeem wordt 
ingeplant om er een niet-toegelaten bewerking te beginnen of de werking te 
verstoren (bijvoorbeeld virus, worm, Trojaans paard).

MDM ‘Mobile Device Management’; applicatie voor het beheer van een mobiele vloot.

Mobiel breedband Internettoegang via een laptop met 3G-sleutel.

Mobiel internet Rechtstreekse toegang tot internet van op een smartphone

Multimedia Verschillende media tegelijk genereren, besturen en gebruiken (video, beeld, 
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geluid, muziek).

SaaS ‘Software as a Service’: economisch consumptiemodel voor applicaties; betalen 
en gebruiken op vraag en niet via de aankoop van licenties. SaaS kan zich 
baseren op een informatica-infrastructuur in het netwerk. De gegevens en 
applicaties zijn online toegankelijk via een verbinding.

Smartphone Geavanceerde mobiele telefoon waarmee u e-mails ontvangt en verstuurt, 
en op internet surft.

SMS Short Message System: dienst waarmee u korte, geschreven berichten via 
een mobiele telefoon verstuurt.

Software Computerprogramma's.

Split-billing Aparte factuur voor de onderneming en de werknemer.

Support 2.0 Gebruikerssupport op basis van sociale media.

Tablet Mobiele computer zonder toetsenbord en muis: de belangrijkste interface 
is een touchscreen (iPad, Playbook).

Token Veelgebruikt authenticatiesysteem om uw elektronische identiteit te bewijzen.

Uitrusting Materieel dat gebruikt wordt om te communiceren (vaste of mobiele telefoon, 
tablet, pc).

Videoconferentie Communicatie met stem en beeld van op een verbonden terminal, zoals een pc, 
smartphone of tablet (bijv. Skype).

VPN Virtual private network, of virtueel privénetwerk dat de huidige veiligheid 
op een lokaal netwerk beschermt.

Webisation Migratie van software of een informaticatoepassing naar een weboplossing.

Webmail Webinterface voor de verzending, raadpleging en verwerking van e-mail 
rechtstreeks op het web met een browser.

Web OS Besturingssysteem op het web: imitatie van het kantoor of de grafische omgeving
(Web Operating System)  van een besturingssysteem, webtoepassing met iconen, werkbalken en vensters 

(aanpasbaar en verplaatsbaar), in sommige gevallen applicaties van het type 
online kantoorsuite.

Webservices Informaticaprogramma’s voor de communicatie en uitwisseling van gegevens 
tussen heterogene applicaties en systemen in verspreide omgevingen.
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BearingPoint
BearingPoint is een onafhankelijk advieskantoor. De corebusiness is 
Business Consulting. Het bedrijf steunt op de dubbele competentie 
van zijn consultants: management en technologie. 3200 consultants 
delen een sterke ondernemingsgeest en teamspirit. Hun opdracht? 
Waarde creëren en concrete resultaten behalen, aan de zijde van 
hun klanten, van bij de definitie van de strategie tot aan de invoering 
van de veranderingsprojecten. 

De prioriteiten van de klant vormen hun uitgangspunt. Daarom doet 
twee derde van Eurostoxx 50 en de grootste administraties een 
beroep op BearingPoint. 

Meer dan 250 consultants begeleiden de telecom- en mediaspelers 
bij hun projecten. Hun werkgebied strekt zich uit over Europa, Afrika, 
Amerika, Azië en het Midden-Oosten. De BearingPoint-teams zijn 
voor de helft samengesteld uit vroegere medewerkers van operators, 
fabrikanten of mediagroepen. Ze komen tussenbeide bij verschillende 
problemen van de sector: van de strategische studie tot de 
operationele invoering bij de uitdagingen van elke functie, 
marketingproducten, CRM, finance, supply chain, human resources, 
diensten, enz. 

BearingPoint is het toppunt van innovatie. Het bedrijf telt meer dan 
50 ervaren consultants, die zijn gespecialiseerd in het beheer van 
Innovation, Research & Development. Ze begeleiden de 
ondernemingen van bij de definitie van hun innovatiestrategie tot 
aan de operationele invoering, in verschillende activiteitensectoren. 
De interventiedomeinen: conceptontwikkeling, brainstorming, 
bepaling agenda innovatie, constructie functioneringsmodel (bestuur, 
procedure, cultuur, middelen) en besturing van de prestaties.

To get there. Together.

Meer informatie vindt u op www.bearingpoint.com

Orange Business 
Services

Orange Belgium

Orange Business Services, een entiteit van France Télécom-Orange 
gespecialiseerd in communicatiediensten voor ondernemingen, 
is wereldleider op het vlak van integratie en advies over 
communicatieoplossingen voor multinationals. Met het grootste 
naadloze netwerk ter wereld zijn de diensten van Orange Business 
Services beschikbaar in 220 landen en gebieden, met een lokale 
assistentie in 166 landen. De omzet in 2010: 7,2 miljard euro. Orange 
Business Services is een bevoorrechte partner van ondernemingen. 
Het bedrijf heeft dan ook sterke troeven:
 Een goed begrip van wat de ondernemingen én de uiteindelijke 

gebruikers nodig hebben
 Een globale visie op de uitdagingen in de ondernemingen – voor alle 

functies en alle technologieën, dus niet alleen telecom
 Een volledig gamma oplossingen en diensten, met daarin ook 

Cloud computing, mobiele onderneming, Machine-to-Machine, 
veiligheid, eengemaakte communicaties, visioconferentie en 
breedband.

Orange Business Services laat zijn klanten genieten van de allerbeste 
expertise op wereldniveau: 1,4 miljoen gebruikers van de oplossing 
Business Everywhere en duizenden ondernemingen doen een beroep 
op het internationale Orange Business-platform om te communiceren 
en te ondernemen. Orange Business Services levert communicatie-
diensten aan kleine en grote ondernemingen in Frankrijk. Het bedrijf 
heeft meer dan 2,7 miljoen professionele klanten, kmo’s en 
ondernemingen in Frankrijk. 

Meer informatie vindt u op www.orange-business.com

Orange, één van de belangrijkste spelers op de Belgische en 
Luxemburgse telecommunicatiemarkt, is actief in mobiel stem- 
en dataverkeer, in vaste telefonie, in adsl en in andere markten met 
een groot groeipotentieel. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve producten 
en diensten voor de residentiële en voor de professionele markt. 
Orange is genoteerd op de Beurs van Brussel en behoort tot 
de France Télécom–groep.

Voor meer info: http://business.orange.be

Argentinië | Australië | België | Brazilië | Canada | Chili | China | Denemarken | Duitsland | Finland | Frankrijk | Ierland | Italië | Japan | Korea | Maleisië | 
Marokko | Nederland | Nieuw-Zeeland | Noorwegen | Oostenrijk | Polen | Portugal | Roemenië | Rusland | Singapore | Spanje | Taiwan | Thailand | 
Verenigd Koninkrijk | Zweden | Zwitserland | Verenigde Staten | groeimarkten in Afrika
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