
Woonbedrijf

Onze manier van Werken



Project ONS Waarom?

Klant

Koersdoelen realiseren
Kwaliteit

Medewerker
Efficiënt

Uitdagend
Ruimte



Essentie ONS

Keuze: waar, wanneer en met wie

Resultaat
Verbinden

Leren

1 locatie



Welkom



Thema van De Wal: Welkom bij Woonbedrijf

1. Hartelijk welkom
2. Sociale interactie; ontmoeten en begroeten
3. Helderheid en intuïtieve oriëntatie
4. Midden in de samenleving
5. Voor en door de regio
6. Energieke, levendige en inspirerende (werk-) omgeving
7. Comfort en kwaliteit 
8. Structuur (eenvoud, waardoor we flexibel zijn)
9. Beleving (laagdrempelig met een hoogwaardig gevoel)
10. Herkenbaar als Woonbedrijf





ONS werkconcept

• We werken activiteitgericht  
• We werken plaats en tijdonafhankelijk 
• We zijn transparant in onze beschik- en bereikbaarheid 
• Werk & privé hebben we in balans
• We hebben onze informatie plaats en tijdonafhankelijk beschikbaar 

en werken papierarm
• Slimmer ontmoeten en vergaderen
• We leren van en met elkaar  



Project ONS

• Mentaal, Fysiek en Virtueel 

• Integraliteit

• Klankborden met de organisatie



4 pijlers Virtueel

• SharePoint
• Informatie plaats- en tijd onafhankelijk beschikbaar, papierarm werken
• We leren van en met elkaar (samenwerken)
• Slimmer vergaderen

• Skype for business
• Transparant in beschikbaarheid & bereikbaarheid
• Slimmer ontmoeten & vergaderen



4 pijlers Virtueel

• Werkplekontsluiting/Infrastructuur
• Activiteitgericht werken (maximaal flexibel)
• Plaats- en tijd onafhankelijk werken

• Apparatuur
• Activiteitgericht werken (maximaal flexibel)
• Plaats- en tijd onafhankelijk werken



• Werkplekontsluiting en Infrastructuur als dienst
• Business case
• Selectietraject (-criteria)

• Keuze en Opdracht
• Claranet

Werkplek ontsluiting              Infrastructuur



Op Glad IJs

• Alles uit handen geven



Claranet

Nog voor het echt begon
• Aanpassing aan bestaande netwerk (WiFi)
• Versnelde uitrol van laptops

Op weg naar de Wal
• Inrichting WAN en LAN  
• WiFi
• Infrastructuur als dienst 
• VDI
• Werkplekbeheer



Partnership
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