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Het gaat toch prima zo?
Werken jouw collega’s optimaal samen aan presentaties of documenten? 

Kan hun computergebruik écht niet meer slimmer en efficiënter? 

Als je hier nooit klachten over hoort, dan zul je weinig aanleiding voelen om eraan te twijfelen.

Maar vergis je niet. Veel dagelijkse taken op kantoor worden op een zeer ouderwetse manier 
uitgevoerd. Simpelweg omdat we niet beter weten. 

Ook begint nu een jongere generatie aan zijn carrière, met hele andere wensen dan oudere 
werknemers. De één hecht veel waarde aan ‘fysiek vergaderen’, terwijl de ander zijn werk net 
zo goed afstemt via chat of een video-gesprek.

Baby-boomer 

(1946 - 1964)

Generation X 

(1965 – 1979)

Millenial 

(1980 - 1997)

Generation Z 

(1998 – 2020)
Meeting in de ‘echte’ 

wereld

Virtuele online meeting 

(zonder video)

Video-call

E-mail

Chatten

Voorkeur meestal de voorkeur enigszins de voorkeur af en toe de voorkeur liever niet

Hier liggen enorme kansen. Wist je bijvoorbeeld dat sommige bedrijven nagenoeg niet meer 
e-mailen? En dat het eindeloos heen en weer sturen van nieuwe versies van één bestand al 
lang niet meer hoeft?

In deze whitepaper verkennen we 8 gebieden waar een ‘traditionele’ manier van werken de-
finitief achterhaald is. Ook kijken we naar de opkomst van ‘privé-apps’ op de werkvloer, en de 
veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt.

Kom jij meerdere van deze ouderwetse gewoontes of veiligheidsrisico’s tegen op de werk-
vloer? Neem dan contact op met Brisk ICT, want je laat zo grote kansen op meer efficiëntie en 
werkplezier liggen!

Bron: Wired Magazine, The Next Generation of Working Practices
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Waar laat jij onbewust kansen liggen om sneller en slimmer 
(samen) te werken?

1. Gelijktijdig bestanden bewerken
Van offertes en presentaties tot projectplanningen en 
spreadsheets; documenten zijn in veel organisaties de 
basis van het bestaan. Soms werkt iemand alleen aan een 
bestand, veel vaker zijn meerdere collega’s betrokken. 
Hier beginnen de uitdagingen.

Een voorbeeld uit de praktijk
Accountmanager Alex maakt een eerste opzet voor een offerte 

en bewaart die op de lokale server. Hij vraagt collega Stefan om 

wat inhoudelijke feedback en aan het einde van de middag staat 

V1.1 klaar. Alex heeft zelf inmiddels ook nog wat aangepast, in 

een versie die hij ook V1.1 noemt. Dat wordt puzzelen om ook 

de aanpassingen van Stefan mee te nemen. Ter controle kijken 

commercieel managers Karel en Angelique even mee. Helaas 

hebben ze allebei alléén tijd op de dinsdagochtend. Ieder maakt 

een eigen versie 1.3 aan, die ze niet gelijktijdig mogen opslaan 

op de server. Zo wordt een simpele offerte al snel een warboel 

aan versies en extra werk om alles samen te brengen. 

De oplossing? 
Sla je bestanden op in de cloud - een online versie van jouw 

lokale fileserver - die altijd en overal toegankelijk is. 

Combineer je de cloudoplossingen van Microsoft met Office 365 

dan kan iedereen, gelijktijdig, in een document werken. 

Je ziet precies welke collega welke aanpassingen doet. Volledig 

live. Wanneer collega Stefan typt, ziet Alex onmiddellijk op zijn 

scherm wat er geschreven wordt. Het resultaat? Je team komt 

veel sneller en eenvoudiger tot een definitieve versie van een 

offerte, spreadsheet of presentatie. 
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2. Eerdere versies van een 
bestand terughalen
We lazen hierboven al even over Alex, en zijn nieuwe offerte. 

Even snel samenwerken met drie collega’s leidde tot een wild-

groei aan versies. Dat is al lastig genoeg. Maar wat als iemand 

per ongeluk alle recente aanpassingen weggooit en dan het 

bestand opslaat? Even snel een eerdere versie van een bestand 

terughalen is er in veel organisatie niet bij. 

Hier komt versiebeheer kijken. Met het versiebeheer in Office 

365 worden wijzigingen automatisch bijgehouden in aparte 

versies van een document. Zo grijp je snel terug naar een 

eerdere versie. Het risico op fouten neemt hierdoor af en je kan 

precies terugkijken hoe de definitieve versie van een bestand 

tot stand is gekomen. 

3. Delen en doorsturen van 
documenten
Goed, Alex heeft succesvol met collega’s aan zijn document 

samengewerkt. Er ligt een mooie, definitieve, presentatie die zo 

naar de klant kan. Eén klein probleem. Door de mooie opmaak is 

het bestand ruim 12MB. Dat gaat niet via de e-mail. 

Dan maar via WeTransfer. Handig toch? Dat is het zeker. 

Maar echt veilig is het niet. Wie weet wordt het in een strijd om 

de laagste prijs gedeeld met de concurrent… En wil de klant het 

bestand later nog eens downloaden? Grote kans dat de link dan 

verlopen is. 

Binnen veel organisaties grijpen werknemers naar tools die oor-

spronkelijk bedoeld zijn voor consumenten of zzp’ers. Denk aan 

WeTransfer, DropBox of Google Apps. Zeker voor het delen van 

grote bestanden was er lange tijd geen goed alternatief. 

Met de nieuwste versie van Microsoft Office 365 los je deze 

uitdaging op. Het combineert het gemak van de bestaande tools 

met de veiligheid en het vertrouwen van Microsoft. 

Als verzender geef je exact aan wie een bestand mag bekijken 

of downloaden. Ook zie je of bestanden daarna worden gedeeld 

met derden. Wordt het verkeerd doorgestuurd? 

Of wil je deze versie van het document intrekken? 

Als verzender van het bestand heb je alle controle. 

Andersom kan je van een bestand precies zien met 

wie het eerder werd gedeeld. Ook ‘verlopen’ links 

naar bestanden zijn er niet, tenzij jij dit aangeeft.

4. Tijdelijke werknemers op weg 
helpen
De personele inzet in het bedrijfsleven wordt steeds 

flexibeler. In iedere organisatie lopen wel zzp’ers, 

stagiaires of interim projectmanagers rond. Deze 

tijdelijke mankracht is ideaal, maar het brengt ook 

risico’s met zich mee. 

Om hun werk goed te doen hebben tijdelijke krachten 

toegang tot bestanden nodig. Vaak zo snel mogelijk, 

want ze moeten in korte tijd impact maken. Vaak nog 

binnen een lopend project.

Hoe geef je toegang tot de juiste documenten en 

blokkeer je bedrijfsgevoelige informatie?

Traditionele IT-inrichtingen zijn niet gebouwd voor 

tijdelijke gebruikers. In de praktijk komen we 

hierdoor vaak het mailen van ZIP-bestanden tegen, of 

USB sticks die over de afdeling zwerven. Echt lekker 

samenwerken is er zo niet bij. 

49% van de kantoormedewerkers heeft moeite om 
documenten te vinden

43% heeft moeite met het delen en verkrijgen van 
goedkeuring voor documenten

33% worstelt met het beheren van meerdere ver-
sies

Nintex, 2018

Waar laat jij onbewust kansen liggen om sneller en slimmer 
(samen) te werken?
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Nog erger is het wanneer een flexibele kracht uit gemak 

toegang wordt gegeven tot de gehele fileserver. Het perfecte 

recept voor een datalek.

Hier laat Microsoft Teams echt haar kracht zien. Binnen het 

Teams-platform maak je voor iedere afdeling, project of klant 

een apart Team aan, met daarin alle projectleden. Flexibel en 

vast. Binnen het Team vinden leden alle bestanden rondom het 

project. Geef nieuwe leden (optioneel) inzicht in de gesprekge-

schiedenis zodat ze eerdere communicatie rustig terug kunnen 

lezen. Zo kunnen ze meteen aan de slag. 

Project afgerond, klus ten einde? Je haalt gebruikers ook net 

zo makkelijk weer uit het Team, waardoor je bestanden veilig 

achterblijven. 

5. Voor de meeste beslissingen 
‘fysiek vergaderen’
Lekker digitaal samenwerken is niet overal vanzelfsprekend. Als 

gevolg zien we dat binnen veel organisaties een echte ‘verga-

dercultuur’ heerst. Moeten er knopen doorgehakt worden, dan 

duiken werknemers in een reflex samen in een vergaderkamer 

om tot een beslissing te komen. 

Dit menselijke contact maakt ons werk leuk. Maar is ook een 

keerzijde. Veel collega’s voelen zich verplicht om naar kantoor te 

komen als er een meeting staat. Met alle reiskosten en milieu-

vervuiling als gevolg. Zonde. Want een dag thuiswerken hoeft 

niet te betekenen dat je niet samen kan beslissen.

Moderne en milieubewuste bedrijven zetten stevig in op 

‘locatie-onafhankelijk werken’. De Meetings functionaliteit in 

Microsoft Teams is hiervoor ideaal. Direct vanuit je Team plan 

je vergaderingen in met alle relevante teamleden. Met één klik 

maak je van een meeting een video-call, zodat iedereen op af-

stand mee kan doen. Zo hoef je nooit meer onnodig af te reizen 

voor die ene meeting op een dag. Je kan dezelfde tool zelfs ge-

bruiken voor gesprekken met klanten of prospects, die via een 

link in hun e-mail meteen bij een videogesprek aanschuiven. 

Waar laat jij onbewust kansen liggen om sneller en slimmer 
(samen) te werken?
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6. E-mail als basis van ons werk
We noemden het al even in de introductie: e-mail is al ruim 

twintig jaar de basis van onze zakelijke communicatie. In deze 

periode is er opvallend weinig aan veranderd. Dit is enerzijds de 

kracht. Iedereen snapt hoe het werkt. Maar het heeft 

ook nadelen. We zijn jarenlang trouw gebleven aan e-mail terwijl 

onze maatschappij verandert. Past e-mail daar nog wel bij? 

Een aantal nadelen van e-mail op een rij: 

 ȏ Kort reageren op de e-mail resulteert al snel in een lange 

‘kettingbrief’ van reacties

 ȏ Meerdere personen aanschrijven vergt vaak opnieuw  

invullen van e-mailadressen

 ȏ Risico op het invullen van de verkeerde ontvanger met 

dezelfde voornaam

 ȏ Alle e-mails belanden op één ‘stapel’ in je inbox. Filteren op 

urgentie is lastig

 ȏ Bestanden die je deelt mogen maar een maximale  

grootte hebben

 ȏ Lastig zoeken binnen de inhoud van oude e-mails

 ȏ Verzonden berichten zijn niet te verwijderen of aan  

te passen

 ȏ Je kan ontvangers achteraf niet de toegang tot een bericht 

of bestand ontzeggen

Zet al deze nadelen op een rij en het wordt langzaam duidelijk 

dat e-mail zijn houdbaarheidsdatum bereikt.

Bij organisaties die overstappen op Microsoft Teams zien we dan 

ook al snel een drastische daling in het interne e-mailverkeer. 

Het platform kan namelijk alles wat, zoals hierboven genoemd, 

e-mail niet kan. Door eindeloze e-mailtjes te vervangen voor 

snelle chat-gesprekken ontstaat een snellere en dynamische 

manier van communiceren. De berichten kan je, zoals 

eerder besproken, richten tot een heel Team (kanaal 

met projectleden). Maar ook 1-op-1 chatten is moge-

lijk. Ideaal voor snelle vragen, korte opmerkingen of 

een virtueel ‘gesprekje bij de koffiemachine’. 

Het platform voelt bovendien door het gebruik van 

smileys en bewegende plaatjes bovendien aan als 

een app of social media, waardoor intern communice-

ren ineens écht leuk wordt. 

Vooruitstrevende organisaties gebruiken Teams zelfs 

als kanaal richting klanten. Door interne en externe 

stakeholders samen te brengen in een Team wordt de 

samenwerking namelijk sneller, eenvoudig en vooral 

transparanter. Voordelen waarmee je je echt van 

stroperige concurrenten onderscheidt. 

7. Persoonlijk contact zoeken
Het menselijke contact maakt ons werk leuker en 

gezelliger. Regelmatig even langslopen bij je collega’s 

is goed voor de sfeer en de motivatie. Maar je zal net 

zien, als je iemand even ‘echt’ nodig hebt voor een 

zakelijke vraag zit hij in een meeting of klantafspraak. 

Zeker op een grote locatie zijn onsuccesvolle tripjes 

naar een andere afdeling tijdrovend. 

Met Microsoft Teams blijf je gelukkig lekker op je 

stoel zitten. Je checkt eenvoudig of iemand ‘online’ 

is, en gaat pas lopen als het echt zin heeft. Simpele 

vragen stel je gewoon via de chat.

Is iemand thuis aan het werk, of op een andere 

locatie? Via de (video)belfunctionaliteit maak je een 

gesprek meteen een stuk persoonlijker, zonder dat je 

hoeft te switchen naar bijvoorbeeld Skype. 

 

Tussen 2014 en 2018 ontvingen werknemers op kantoor 

gemiddeld 90 e-mails per dag. Zelf verzenden ze er 

gemiddeld 40.

Radicati, 2019

Waar laat jij onbewust kansen liggen om sneller en slimmer 
(samen) te werken?
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8. WhatsApp als zakelijk kanaal
We schreven al eerder over onze neiging om ‘de makkelijkste 

tools’ te zoeken om ons te ondersteunen bij het werk. Veel van 

deze tools beginnen hun leven op de consumentenmarkt waar 

gebruikers niet gehinderd worden door bedrijfsbeleid of priva-

cyregels. Een mooi voorbeeld is WhatsApp. Privé heeft ‘appen’ 

het versturen van e-mails al lang vervangen. Het is simpelweg 

sneller, makkelijker en leuker. 

Dit gemak verleidt werknemers om WhatsApp ook zakelijk te 

gebruiken. Bijvoorbeeld als interne appgroep van een afdeling 

of voor snel overleg over een project.

Handig, maar ook gevaarlijk. Wie wel eens in zo’n appgroep zat 

weet dat er al snel allerlei gevoelige info langskomt. Van vertrou-

welijke presentaties tot inloggegevens voor applicaties. En weet 

je wel zeker dat er geen oud-collega’s meelezen met jullie inter-

ne appjes? Bij het verlaten van een bedrijf staat de privételefoon 

van de gebruiker vaak nog vol met gevoelige data. 

Ook om deze redenen stappen steeds meer bedrijven over op 

Teams. Het is één van de weinige zakelijke systemen dat zo 

gebruiksvriendelijk is dat werknemers zonder moeite WhatsApp 

inruilen voor Teams. Door ingebouwde ondersteuning van 

bijvoorbeeld emoji’s en bewegende afbeeldingen is het, naast 

handig, ook gewoon leuk om te gebruiken. 

Dit gemak wordt gecombineerd met veiligheid en controle. Als 

manager beheer je precies wie bij welke Teams en bestanden 

kan. Ex-werknemers haal je eenvoudig uit groepen, waarmee ze 

niet meer bij gevoelige data komen. Werk je veel met gevoeli-

ge persoonsgegevens dan is dit een essentiële stap naar een 

AVG-correcte inrichting van je IT.

Werk aan de winkel
Gewoontes, en onze wens naar gemak, bepalen sterk 

hoe mensen werken. Voor veel taken hebben we ons 

nooit verdiept in een beter alternatief. Logisch. 

Maar de gevolgen zijn groot. Vasthouden aan ouder-

wetse werkwijzen brengt enorme verborgen kosten 

met zich mee. Nieuwe technologie maakt van simpele 

taken secondewerk in plaats van minuten. Gaan we 

wel op zoek naar een slimmere manier, dan grijpen 

we naar apps die ons privéleven makkelijker maken. 

De efficiëntieslagen worden zo wel gemaakt, maar 

gebeurt het ook veilig?

Als manager of eigenaar van een organisatie sta je 

voor een grote, maar zinvolle, uitdaging met twee ge-

zichten: het werk van je collega’s makkelijker maken 

op een veilige manier. 

Dit begint met het inventariseren van jullie huidige 

werkwijze. Welke tools gebruiken jullie? Waar beste-

den mensen veel tijd aan? Waar zitten hun ergernis-

sen? Gebruik deze paper als startpunt om te ontdek-

ken hoe jullie deze zeven items aanpakken. 

Met deze nulmeting in de hand ga je vervolgens 

om tafel met Brisk ICT. Deze kent als geen ander de 

functionaliteiten van Microsofts Moderne Werkplek, 

en ziet snel waar de verbeterkansen liggen.

Samen ontstaat zo een plan voor een toekomstbe-

stendige IT. Hierin speelt je IT-partner niet alleen een 

technische rol maar ook een inspirerende. De juiste 

software installeren is namelijk pas stap één. Door 

jouw collega’s goed te trainen, en duidelijk te laten 

zien hoe hun huidige werkwijze nog veel handiger 

kan, ga je echt de vruchten plukken.

Waar laat jij onbewust kansen liggen om sneller en slimmer 
(samen) te werken?
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Alles werkt samen
Uw organisatie is voortdurend in beweging. 
Het is de manier om scherp en concurrerend te 
blijven. Medewerkers leren en ontwikkelen zich, 
op en buiten de werkplek. Ze communiceren 
met elkaar en met opdrachtgevers. 
Uw kantoorautomatisering moet dat zo goed 
mogelijk ondersteunen. Daarbij hebben ict-mid-
delen een eigen dynamiek. Nieuwe systemen, 
platforms en apparaten.  

Dat alles vraagt om een ict-dienstverlener die 
begrijpt wat er speelt, en die dingen niet 
moeilijker maakt dan nodig is. Brisk ICT is zo’n 
dienstverlener. We beschikken over jarenlange 
ervaring, brede deskundigheid en crossplatform 
expertise. Onze werkwijze gaat niet uit van wat 
technisch allemaal kan, maar wat past bij uw 
organisatie.

Brisk ICT biedt beproefde 
automatiseringsoplossingen,
in samenspraak met u.
Flexibel, pragmatisch en 
kostenbewust. 
Een optimale afstemming van 
mensen en middelen staat 
steeds centraal.

Waar laat jij onbewust kansen liggen om sneller en slimmer 
(samen) te werken?


