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Het is soms heel even stilstaan, maar vooral hollen om je klanten zo 
goed en snel mogelijk van dienst te zijn. Hoe doe je dat nu en in de 
toekomst? Digitale mogelijkheden, cybersecurity, een krappe arbeids-
markt en veeleisende klant bieden je kansen om je te onderscheiden 
van jouw concurrenten.
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Werken lijkt soms wel een rit in de achtbaan. Toch ben je niet helemaal de speelbal van de economie. Je hebt meer 
invloed op je prestaties dan je denkt. Tenminste, als je loskomt van de waan van de dag en ziet welke grote trends er 
gaande zijn én weet hoe je daarop inspeelt.

1     Handiger samenwerken met cloud-tools
Wel eens een dag zonder internet gewerkt? Zonder internet 

staat het werk stil omdat internet en digitale tools tegenwoordig 

onmisbaar zijn. We werken vaker thuis, bij een klant of tussen 

bezoeken door ‘on the road’. Dan wil je natuurlijk wel bij je agenda 

en bij je bestanden kunnen om bijvoorbeeld een offerte op te 

maken of een document door te sturen naar een collega, klant of 

leverancier. Nogal wat werknemers moeten voor aanpassingen in 

Word-, Excel-, of PowerPoint-bestanden terug naar kantoor. Daar 

aangekomen passen ze de bestanden aan en gaan ze vervolgens 

weer op pad.

Stop met wachten en overtypen
Werk je in de cloud, dan heb je altijd toegang tot alle bestanden 

en contacten. Het enige wat je nodig hebt is een smartphone, 

tablet of laptop en een internetverbinding. Hierdoor typen je  

ambulante zorgmedewerkers, sales of wie dan ook direct in het 

systeem. Dit scheelt niet alleen veel reistijd, maar ook overtypfouten.

Een van de grootste werkergernissen is het eindeloos rondsturen 

van gecorrigeerde versies. Bij kleine projectteams kost het al snel 

veel tijd voordat iedereen zijn input heeft geleverd en de volgende 

ermee aan de slag kan. Dit kan natuurlijk veel gemakkelijker als 

iedereen in hetzelfde document werkt. Dat doe je bijvoorbeeld 

via Microsoft Teams, wat je natuurlijk ook gebruikt om te video-

vergaderen. Wist je dat je er ook heel gemakkelijk projectmatig in 

samenwerkt? In een chatvenster sleep je bijvoorbeeld een Word-,  

Excel of PowerPoint-bestand waarin alle deelnemers van de 

projectgroep tegelijk werken. Dit maakt een einde aan wachten 

op een gecorrigeerde versie en je hoeft ook niet meer op zoek te 

gaan naar het meest actuele document: er is er namelijk maar één! 

2     Dataveiligheid beter geregeld 
Is jouw website wel eens gehackt of zijn er cybercriminelen aan 

de haal gegaan met je bedrijfsgegevens? Dit wil je natuurlijk koste 

wat het kost voorkomen. Dataveiligheid is net zo belangrijk als 

de geloofwaardigheid van je bedrijf. En dan hebben we het nog 

niet eens gehad over de financiële gevolgen van het gewoonweg 

niet kunnen werken. Cybersecurity is een belangrijk thema bij alle 

bedrijven en zeker de helft van de mkb-bedrijven heeft last van 

cybercriminaliteit. Toch neemt slechts de helft van de ondernemers  

voldoende (basis)maatregelen om hun onderneming te beschermen 

tegen cybercriminelen en de data goed te beveiligen. 

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4443361/phishing-spookfacturen-helft-kleine-ondernemers-kampt-met-cybercrime
https://www.alertonline.nl/cybersecurityonderzoek
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Cybercriminelen wijken steeds vaker uit naar het midden- en 

kleinbedrijf omdat grote bedrijven hun beveiliging beter op orde 

hebben. De aanvallen zijn slim en verleiden jou op gevaarlijke 

links te klikken met als gevolg gegijzelde computers, datalekken, 

imagoschade en niet verder kunnen werken. Er zijn bedrijven die 

failliet gaan aan een hack. Een standaard virusscanner werkt wel, 

maar is niet afdoende. Een upgrade van je cybersecurity rekent af 

met de onderstaande problemen. 

•  Gevaarlijk inloggen.  

Beveiligingsexperts zeggen al jaren dat wachtwoorden passé 

zijn en we er van af moeten. Het is onveilig om alleen met een 

inlognaam en wachtwoord in te loggen. We gebruiken meestal 

eenvoudig te onthouden wachtwoorden die gemakkelijk zijn 

te kraken. Of cybercriminelen stelen ze via nepmails die ze uit 

naam van banken, de overheid of andere organisaties sturen. 

Als je inlogt met een inlognaam, wachtwoord én bijvoorbeeld 

een app op je smartphone dan blokkeer je 99,9 procent van 

alle aanvallen op accounts. Jij en je collega’s loggen op deze 

manier wel veilig in. 

Extra beveiliging: Via een upgrade naar Advanced Threat  

Protection (ATP) checkt het systeem bovendien wie er inlogt en 

hoe ze zich gedragen. Logt er iemand eerst in Klazienaveen in 

en een uur later in Moskou? Logt iemand in met een onbekend 

apparaat? Dan vraagt deze digitale uitsmijter naar een extra 

identificatie, bijvoorbeeld via een smartphone app. Op die manier 

komen alleen genode gasten op je netwerk.

•  Zijn alle apparaten goed beveiligd?  

We werkten al steeds vaker buiten de kantoormuren, maar 

vanwege de COVID-19 uitbraak is thuis- en onderweg werken 

populairder dan ooit. Waarschijnlijk werken ook veel collega’s 

met een eigen laptop of smartphone. Maar zijn die apparaten wel 

goed beveiligd? Je wil zorgeloos kunnen werken en vertrouwen 

op een systeem dat geavanceerde bedreigingen detecteert, 

onderzoekt en uitschakelt. 

Het liefst heb je één systeem dat alle computers en smartphones 

goed beveiligt en de data erop bij verlies of diefstal onbruikbaar 

maakt. Met de upgrade naar Microsoft 365 Business Premium krijg 

je centraal grip op alle apparaten waarmee je collega’s werken, 

ook op Apple- en -Android-apparaten. Sowieso upgraden al je 

pc’s naar Windows Pro waardoor de beveiliging verbetert en 

altijd up-to-date blijft. Met Defender neem je afscheid van losse 

virusscanners en bescherm je alle computers van je bedrijf tegen 

virussen, spyware en andere schadelijke software. 

https://nos.nl/artikel/2255936-wachtwoorden-we-moeten-ervanaf-maar-hoe.html
https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks/
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•  Per ongeluk de verkeerde gemaild...  

Ook wel eens per ongeluk naar de verkeerde Jan of Janine 

gemaild? Het komt regelmatig voor met soms nare effecten… 

Voorkom datalekken en stel beleidsregels in om gevoelige 

informatie te beschermen. Data Loss Prevention (DLP) in 

Microsoft 365 Business Premium checkt waar gegevens 

staan die je als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Hiermee voor-

kom je dat deze gegevens in verkeerde handen vallen. Stel 

bijvoorbeeld in dat medewerkers geen data naar een externe 

usb-stick of een netwerkschijf mogen kopiëren of een bepaald 

bestand mogen uitprinten. Proberen collega’s per ongeluk 

persoonsgegevens naar externen te sturen, dan krijgen ze 

een waarschuwing.

Over e-mail gesproken, je krijg waarschijnlijk bijna dagelijks wel 

mailtjes van dubieuze afzenders. Na een upgrade beschermt het 

systeem je inbox tegen dit soort crimi-mail. Stuur je vertrouwelijke 

e-mails? Dan versleutel je de inhoud waardoor alleen de juiste 

mensen de inhoud kunnen lezen. Je kunt ook instellen dat mails 

met bepaalde woorden automatisch versleuteld worden of dat 

e-mails niet doorgestuurd kunnen worden. 

•  Toegang- en schrijfrechten niet goed geregeld.  

Meestal staan alle gegevens op één kantoorschijf. En ieder-

een kan overal bij, dat is wel zo gemakkelijk, maar is het wen-

selijk? Er zijn talloze voorbeelden van nieuwsgierige collega’s 

die rondneuzen in bestanden waar ze niets te zoeken hebben. 

Het is verstandig om te regelen wie waar bij mag en wie wel 

schrijf, verplaats of kopieerrechten heeft. 

•  Back-ups niet geregeld.  

Nog even over de kantoorschijf: wat gebeurt er als die het 

ineens begeeft of als de bestanden zijn gegijzeld? Sla je  

dagelijks belangrijke gegevens op een fysiek andere plek op? 

•  Zakelijk en privé-gegevens door elkaar.  

Op laptops en telefoons staan zowel de privé als werk- 

gegevens dwars door elkaar heen. Werkmail, privémail, foto’s 

en video’s; het staat allemaal op de smartphone. Omdat syn-

chronisatie vaak aan staat, gaan bestanden soms direct naar 

een back-up in de Verenigde Staten of ergens anders. Hier-

door missen mkb’ers grip op bestanden en lopen ze het risico 

de AVG-regelgeving te schenden. Via dataclassificatie borg je 

dat de belangrijkste gegevens het best beveiligd worden. 

•  Updates worden uitgesteld.  

Tegenwoordig verlopen steeds meer updates automatisch, 

toch stellen sommige mkb’ers hun updates uit omdat ze 

bijvoorbeeld hun laptop nooit uitzetten. Dan zijn er ook nog de 

printers en andere netwerkapparatuur die zo nu een update 

nodig hebben. Niet updaten betekent meestal een veiligheids-

lek. Weet jij of alle software en alle apparaten up-to-date zijn? 

•  Beveiliging mobiele apparaten. 

Heeft iedereen zijn tablet, laptop of smartphone netjes voor-

zien van een pincodebeveiliging? Wat gebeurt er bij verlies  

of diefstal? Je kunt tegenwoordig op afstand de zakelijke  

gegevens van een telefoon verwijderen. Dat is toch veiliger 

dan het overlaten aan je collega?!

https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent/?siteKey=V9f6VUvlHxq9wKIN&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.ad.nl%2fprivacy-gate%2faccept-tcf2%3fredirectUri%3d%252fden-haag%252fgluren-in-medische-gegevens-barbie-kost-hagaziekenhuis-bijna-half-miljoen-euro%257ea332a557%252f


Schakel naar een hogere versnelling met digitale 

tools die jou en je collega’s meer tijd geven om te on-

dernemen. Haal meer uit IT en kijk hoe je collega’s nu 

werken met de tools die ze al hebben. De kans is groot 

dat je veel beter en veiliger kan samenwerken via 

Microsoft 365 Business Premium. Dat voorkomt niet 

alleen datalekken, maar scheelt je collega’s soms wel 

uren omdat ze veel efficiënter kunnen samenwerken. 

Daltec helpt je hierbij. Kijk bijvoorbeeld naar de

 webinar over veilig samenwerken of

 neem direct contact met ons op!
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3     Sneller innoveren dankzij de nieuwste 
digitale tools 

Veel digitale tools binnen het mkb heb je in de loop der jaren aan-

geschaft. Hierdoor heb je nu een verzameling van verschillende 

tools die niet samenwerken. Daarnaast zijn papieren vinklijsten 

en Excelbestanden vaak nog de geheugensteun voor menig 

onderneming. De meeste kleine en middelgrote ondernemers 

hebben geen strategie en een versnipperd IT-landschap. Het 

werkt wel allemaal, maar van alle nieuwe mogelijkheden kunnen 

ze vaak niet gebruikmaken. 

Met apps uit de cloud, die vaak kant-en-klare oplossingen 

hebben om dagelijkse problemen op te lossen, gaat dat een stuk 

makkelijker. Apps om direct een projectgroep aan te maken, apps 

die papieren facturen automatisch in systemen zetten, digitale 

vinklijsten, chatbots en ga zo maar door. Het handige van deze 

apps is dat als ze onderdeel uitmaken van één platform je niet 

meer hoeft te schakelen tussen de tools. Bovendien zijn de gege-

vens nu altijd online beschikbaar. Hierdoor hoef je niet meer lang 

te zoeken naar de juiste gegevens en dat scheelt weer tijd. Het is 

dus tijd om je huidige IT-landschap eens goed door te nemen en 

te kijken of jouw bedrijf klaar is voor de digitale toekomst.

4      Aantrekkelijk zijn op een krappe  
arbeidsmarkt 

De positieve economische wind blies menig mkb’er in de zeilen, 

waardoor het steeds lastiger wordt om goede werknemers te 

vinden. 45% van de mkb’ers met groeiambities heeft grote moeite 

met het vinden van gekwalificeerd personeel. Iedereen heeft 

personeel nodig, en met een goed salaris alleen bind je geen 

goede mensen aan jouw bedrijf. Bijna 60% van de Nederlanders 

vindt de beloning niet de belangrijkste reden om ergens te gaan 

werken. Het gaat om een fijne sfeer, waar je jezelf kunt zijn en 

waar het werken je gemakkelijk wordt gemaakt. Ook die nieuwe 

collega is gewend met de modernste digitale apps efficiënt (sa-

men) te werken. 

Heb je een nieuwe collega, dan is inwerken vaak een tijdrovende 

klus. Ook voor de nieuwe medewerker is het heel wat gezoek. 

Wat zijn de procedures, hoe werkt de kassa, waar zijn handlei-

dingen en wie is waarvoor verantwoordelijk? Het zou handig zijn 

om vooraf al wegwijs te worden in het bedrijf. Het bedrijfsaccount 

met een app geeft al voor de eerste werkdag toegang tot een 

smoelenboek, handleidingen of zelfs instructiefilms. Op die ma-

nier maken nieuwe collega’s een vliegende start. Dit bespaart jou 

inwerktijd waardoor nieuwelingen klanten sneller kunnen helpen.

5      Iedereen digitaal aangesloten 

De barista van je favoriete koffiebar, de cv-servicemonteur en je 

hovenier hebben twee dingen gemeen. Ze zijn hét aanspreek-

punt voor hun klanten en ze beschikken meestal niet over  

digitale tools als e-mail, chat, vinklijsten en roostertools. Omdat ze 

niet in een kantooromgeving werken, kregen ze geen computer, 

smartphone of laptop van de zaak en ging de digitale transfor- 

matie zakelijk aan ze voorbij. 

2 miljoen mkb’ers werken nog niet optimaal aangesloten. 

Schoonmaakpersoneel, hoveniers, monteurs en verkoop- 

medewerkers vallen digitaal vaak buiten de boot. Hierdoor is de 

interne communicatie niet optimaal, terwijl zij ook op de hoogte 

willen blijven. Dit heeft een wildgroei aan WhatsApp- en  

Facebook-groepen tot gevolg. De communicatie verloopt 

hierdoor niet gestructureerd en onveilig. Wie houdt regie op de 

inhoud en de contacten? Bovendien zijn deze communicatie- 

middelen allesbehalve AVG-proof. Zoals het gaat werkt het,  

maar het kan een stuk beter.

Het is de hoogste tijd om alle collega’s een e-mailadres van de 

zaak te geven. Dit geeft ze niet alleen een gevoel van verbonden- 

heid, het is daarnaast de kapstok voor allerlei nieuwe manieren 

van digitale samenwerking waarmee de verbondenheid,  

efficiëntie én veiligheid verbeteren.

 

https://www.webinartv.nl/kpnpartnernetwork-partners-agenda/veilig-samen-werken-met-microsoft-365/
https://www.daltec.nl/index.php/daltec-contact
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/personeel-en-financiering-grootste-uitdaging-groei-mkb
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/personeel-en-financiering-grootste-uitdaging-groei-mkb
https://www.xperthractueel.nl/belonen/salaris-is-niet-meer-de-belangrijkste-drijfveer-voor-werknemers/

