
De crisis voorbij: met een 
productieve ervaring met 
ingebouwde veerkracht
Als u voor uw bedrijfscontinuïteit vooral kijkt naar de korte termijn, 
bereidt u uw organisatie niet goed voor op succes op langere termijn. 
Als u de huidige crisis probeert te bestrijden door de apps en data van 
de organisatie met een provisorische oplossing op afstand beschikbaar 
te maken voor medewerkers, dan mist u een unieke kans om blijvende 
waarde te creëren.  
Focus uw strategie op het inbouwen van blijvende veerkracht voor uw 
medewerkers, zodat zij kunnen blijven doen wat nodig is om inkomsten 
te genereren voor uw organisatie en om uw concurrentiepositie verder 
te verbeteren. 

COVID-19 heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om 
veerkrachtig te zijn
In volle coronacrisis kwamen veel organisaties erachter dat hun bedrijfscontinuïteit wel enige 
bijsturing kon gebruiken. Infrastructuur en strategie waren niet altijd toereikend nu medewerkers 
massaal thuis aan de slag gingen. Onze klanten hadden snel hulp nodig, veel tijd was er niet. 
‘Cruciale beroepen’ moesten absoluut aan de slag kunnen blijven. Organisaties vroegen zich af 
wat het dichthouden van kantoren zou doen met de werknemerservaring. Elke dag opnieuw willen 
medewerkers – ongeacht taakinhoud of werkscenario – het gevoel hebben dat ze iets bereikt 
hebben. Technologie speelt daarbij een cruciale rol.  

Citrix heeft hierop ingespeeld door snel oplossingen aan te bieden die thuiswerken  
faciliteren en daarmee instaan voor bedrijfscontinuïteit. Zo hebben we bijvoorbeeld Penn 
National Insurance, de University of Sydney en de Engelse gemeente Leeds geholpen met diverse 
producten om miljoenen mensen, in nauwelijks enkele dagen tijd, thuis aan de slag te laten gaan. 

Organisaties nemen de overhaaste uitrol van thuiswerken onder de loep – en vinden 
belangrijke tekortkomingen
Veel klanten die snel een eerste antwoord op COVID-19 hebben uitgerold, evalueren nu de 
betrouwbaarheid op langere termijn en willen de gebruikerservaring voor hun thuiswerkers 
verbeteren. In eerste instantie ging het erom dat medewerkers toch min of meer konden 
doorwerken, maar dan thuis. Nu komt het erop aan dat die overhaast uitgerolde oplossingen 
verder worden verfijnd. 
 
Wat organisaties vooral vervelend vinden, zo hebben we vastgesteld, is een gebrek aan effectiviteit 
en gebruikerservaring. Ze hebben platforms gebruikt die niet altijd even geschikt bleken voor 
‘echt werk’, of VPN’s die onbetrouwbaar zijn of te traag werken. Zo hoorden we van een financiële 
dienstverlener dat enkele van hun latency-gevoelige applicaties slecht presteerden, of helemaal 
niet, via hun bestaande VPN’s. Medewerkers pikken dat niet.  
Bovendien zijn VPN’s een securityrisico voor het bedrijfsnetwerk, omdat een gehackte computer 
het hele netwerk in gevaar kan brengen. 
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Digitale transformatie gefocust op bedrijfscontinuïteit kan waarde 
creëren die meer omvat dan risicomijding
Vóór de coronacrisis werkte Citrix bij klanten aan allerlei projecten rond digitale transformatie.  
Dit waren bijvoorbeeld het creëren van een werknemerservaring die de betrokkenheid en 
productiviteit zou verhogen, het breder gebruiken van de public cloud om de organisatie 
wendbaarder te maken, het bijsturen van de securitystrategie met een ‘zero trust’-aanpak en 
het invoeren van analytics en machine learning om meer inzicht te verschaffen en bedrijfsmatige 
resultaten te versterken. 
 
Als gevolg van COVID-19 zien organisaties zich nu verplicht om vaart te zetten achter hun 
digitalisering, en organisatie en klant niet lastig te vallen met lang aanslepende veranderingen. Het 
hoofd van de digitalisering van een grote financiële instelling in New England zei dat de projecten 
die hij vóór corona niet goedgekeurd kreeg, nu op volle snelheid worden uitgevoerd.2 Dit is niet 
alleen een Amerikaans fenomeen: 70 procent van de leidinggevenden uit Oostenrijk, Duitsland en 
Zwitserland is van mening dat de digitalisering nu sneller zal worden uitgevoerd.3

Thuiswerken is een blijvertje – en de waarde daarvan neemt exponentieel toe
COVID-19 heeft onze manier van werken voor altijd veranderd. De digitale transformatie moet er 
nu voor zorgen dat medewerkers naar behoren kunnen thuiswerken. Volgens een onderzoek van 
Gartner, Inc. onder 317 CFO’s en financieel leidinggevenden (30 maart 2020*) is 74% van plan om 
minstens 5% van hun vroegere kantoorpersoneel permanent te laten telewerken na COVID-19. 
Bijna een kwart van de respondenten zei minstens 20% van hun on-site medewerkers permanent op 
afstand te laten werken.”4  
Volgens een ander onderzoek, van Prosper Insights and Analytics, zou 36 procent van de 
thuiswerkers dat graag blijven doen wanneer de pandemie achter de rug is.5 Jack Dorsey, CEO 
van Twitter, maakte onlangs bekend dat Twitter thuiswerken een permanente optie maakt voor 
medewerkers die geen verantwoordelijkheden hebben waarvoor ze fysiek aanwezig moeten zijn, 
bijvoorbeeld voor serverbeheer.6 Dit zien we niet alleen in de technologiesector. Fortune 100-bedrijf 
Nationwide Insurance heeft aangekondigd de transitie te maken naar een hybride bedrijfsmodel 
waarbij nog maar vier belangrijke kantoren open zullen blijven en de rest van de medewerkers zal 
overstappen naar een thuiswerkmodel.7  

Laat uw organisatie groeien met een betrouwbaar antwoord op 
COVID-19
COVID-19 heeft veel bedrijven en organisaties verplicht om hun digitalisering kracht bij te zetten toen 
bleek dat ze onvoldoende capaciteit hadden om alle thuiswerkers goed te ondersteunen. De reactie 
van klanten op COVID-19 kan in drie fasen worden onderverdeeld: de eerste crisisrespons (triage), 
het bijsturen van deze respons om het toegenomen aantal telewerkers aan te kunnen (verfijning) en 
een langetermijnstrategie op weg naar het nieuwe normaal (transformatie) (zie figuur 2). Wanneer 
u deze verschillende fasen doorloopt, merkt u dat u nieuwe meerwaarde creëert, van tactische 
kostenbesparing en risicoreductie tot strategische groei.  
Citrix werkt met klanten samen tijdens deze fasen:

• Triage – eerste reactie op de crisis. De meeste organisaties zijn deze fase al voorbij. 
 De waarde hiervan was duidelijk: beperking van het productiviteitsverlies op het moment dat 
kantoren dicht moesten. Snel handelen was cruciaal, maar dit ging wel eens ten koste van 
de security. Om medewerkers snel online te krijgen, werd tweevoudige authenticatie soms 
achterwege gelaten. Organisaties zonder Citrix Workspace of Virtual Apps and Desktops 
gebruikten voor hun bedrijfscontinuïteit oplossingen zoals Citrix Remote PC en Workspace 
Essentials. Daarmee werd dan snelle toegang op afstand mogelijk gemaakt tot pc’s op kantoor en 
tot web- en SaaS-applicaties.  

• Verfijning – uitgebreidere vormen van telewerken. Na de eerste kritieke fase gingen klanten 
van Citrix op zoek naar hulp om hun implementaties op te schalen, de netwerkperformance te 
optimaliseren en hun oplossingen veiliger te maken. De waarde is hier risicobeperking. Ze hebben 
licenties toegevoegd voor het toegenomen aantal gebruikers, ze hebben de capaciteit van hun 
Citrix Networking producten uitgebreid om de toegenomen vraag aan te kunnen en ze hebben 
Citrix Analytics for Performance en Security toegevoegd om de zichtbaarheid te verbeteren. Maar 
deze verfijning laat mensen niet echt anders werken, laat staan dat er iets verandert aan hun 
productiviteit. Groei is hiermee dus nog niet bereikt. Wel ligt de productiviteit nu op het niveau van 
vóór COVID-19 en is het risico van werken op afstand kleiner geworden.

“Wat in deze onzekere tijden 
volgens mij het makkelijkste 
is om te doen, en tegelijk 
het meest onverstandige, 
is niets doen. Als CIO’s hun 
verplichtingen niet nakomen, 
is dat verkeerd.”1  

Milind Wagle 
CIO, Equinix
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• Transformatie – de overgang naar het nieuwe normaal. Transformatie creëert kansen om 
inkomsten te genereren en strategische groei mogelijk te maken, en daarmee zijn ook de laatste 
twee waardecategorieën een feit. McKinsey benadrukt het belang van transformatie als volgt: 
“Een ander thema dat we nu zien, is de wens om optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit en 
diversiteit die telewerken met zich meebrengt. Leren hoe we de productiviteit hoog houden, ook 
wanneer we na de lockdown terugkeren naar kantoor en wanneer organisaties activiteiten verder 
automatiseren, wordt van groot belang om een maximum aan waarde te halen uit het concrete 
experiment dat nu plaatsvindt.”8 Door te ontwerpen voor telewerk bereikt u continuïteit. Citrix 
Workspace faciliteert telewerken en verhoogt de productiviteit van medewerkers, waardoor 
uw continuïteitsstrategie meer gaat opleveren dan alleen risicomijding. Het kan een backbone-
strategie zijn om een consistente, veilige ervaring mogelijk te maken die bestand is tegen  
elke onderbreking. 

Figuur 1: De drie fasen van de COVID-19-respons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citrix oplossingen verhogen de waarde met ingebouwde continuïteit
Citrix biedt diverse oplossingen voor elk van deze fasen. Al deze oplossingen ondersteunen 
bedrijfscontinuïteit. Ze verschillen echter in de mate waarin ze u flexibeler maken, de 
gebruikerservaring verbeteren of meer inzicht bieden voor de IT-afdeling. Elk product kan 
worden gebruikt om een specifiek segment van uw gebruikerspopulatie van dienst te zijn.  
(Zie figuur 2)

Figuur 2: Citrix telewerkoplossingen zijn afgestemd op  
specifieke behoeften 
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Fase van volwassenheid van 
technologie bij COVID-19 Focus Waarde

Triage 
Snelle transitie  
naar thuiswerken

Medewerkers moeten  
snel kunnen doorwerken om 
productiviteitsverlies te beperken. 
Snelheid was essentieel.

• Minder productiviteitsverlies bij 
sluiting van kantoren

Verfijning  
Bruikbaarheid,  
performance en security  
van oplossing verbeteren

Aanpak van tekortkomingen in de 
netwerkperformance en oplossen 
van securityproblemen om de 
oplossingen van de triagefase te 
verbeteren

• Hogere betrouwbaarheid en 
performance van services

• Minder securityrisico’s

Transformatie
Werken aan een duurzame, 
blijvend veerkrachtige 
werknemerservaring die de 
productiviteit verhoogt

Creëren van een 
werknemerservaring met 
technologie die inherent 
veerkrachtig en veilig is en de 
productiviteit verhoogt

• Betere en uitgebreidere security en 
betrouwbaarheid.

• Automatisering van complex 
handwerk wat medewerkers 
doeltreffender laat werken

• Minder afleiding en meer focus ter 
verhoging van de productiviteit

• Lager personeelsverloop en hogere 
aantrekkingskracht als werkgever

Citrix Workspace

Complete  
oplossing voor  
digitale workspaces

Citrix Virtual Apps 
and Desktops

Flexibele  
toegang tot virtuele 
apps en desktops

Citrix Workspace 
Essentials

Citrix Remote  
PC Access

SSO en veilige 
toegang tot SaaS- 
en webapps

Basale toegang  
op afstand tot  
pc’s op kantoor

Zichtbaar-
heid

Security

Productivi-
teit 

Flexibiliteit



Basale toegang op afstand tot pc’s op kantoor 
Remote PC Access biedt medewerkers veilige toegang tot desktops en laptops op kantoor. De uitrol 
verloopt razendsnel, maar Remote PC Access is alleen geschikt voor medewerkers die ook echt een 
computer op kantoor hebben staan. De gebruikerservaring is bekend, maar sommige gebruikers 
vinden het toch lastig om op hun pc te werken via een ander scherm. De toegang tot apps en data 
wordt ook niet verder vereenvoudigd voor de gebruikers (ten opzichte van hun computer op kantoor).

SSO-toegang tot web- en SaaS-apps 
Citrix Web + SaaS is een feature van Workspace Essentials die web- en SaaS-apps door middel van 
Single Sign-On (SSO) centraal toegankelijk maakt, veilig en gemakkelijk. Dit onderdeel mag dan een 
snelle oplossing bieden voor eenvoudige toegang zonder traditionele VPN’s, maar toegang tot native 
Windows-apps of het veilig aanbieden van web- en SaaS-apps hoort hier niet bij.
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Citrix Workspace Essentials 

Citrix Web+SaaS is een feature van Workspace Essentials die web- en SaaS-apps door middel van Single Sign-
On centraal en veilig toegankelijk maakt.

Geschikt voor: 
Organisaties die snel een 
continuïteitsoplossing 
nodig hebben om de 
toegang tot hun web- en 
SaaS-apps te beveiligen 
en vereenvoudigen

Productiviteitswaarde:  
Single Sign-On verbetert de gebruikerservaring omdat gebruikers zich nog maar één 
keer hoeven aan te melden en geen verschillende accountgegevens meer hoeven 
te onthouden. Ingebouwde ShareFile connectors voor OneDrive, Google Drive, Box 
en Dropbox, en veilige toegang tot documenten en bestanden zonder de native 
bestandseditor van het device te openen. Biedt gebruikers toegang tot on-premise 
applicaties zonder in het interne bedrijfsnetwerk te zitten

Securitywaarde: 
Integreert met bestaande IDP of multiplier-IDP’s, ondersteunt alle belangrijke IDP’s. 
Templates voor configuratie van bekende applicaties, minder druk op 
systeembeheerders. Ondersteunt meervoudige authenticatie.

Zichtbaarheid: 

Productiviteit: 

Flexibiliteit: 

Hoe Citrix Networking en Analytics deze oplossing aanvullen:
Citrix Networking fungeert als proxy voor web- en SaaS-applicaties. Analyse 
van het gebruik van web- en SaaS-apps biedt realtime zicht op aspecten zoals 
applicatiegebruik, benaderde domeinen, actieve gebruikers en downloadvolume.

Remote PC Access

Remote PC Access is een feature van Citrix Virtual Apps and Desktops waarmee medewerkers op een 
eenvoudige, veilige manier toegang krijgen tot hun pc en laptop op kantoor. 

Geschikt voor: 
Organisaties die snel een 
continuïteitsoplossing 
nodig hebben, maar die 
zijn overvallen door een 
crisis zoals COVID-19. 
Gebruikers met een pc op 
kantoor.

Productiviteitswaarde:  
Snelle uitrol. Gebruikers krijgen op afstand toegang tot hun computer op kantoor en 
tot alle applicaties, data en resources die ze nodig hebben om net zo productief te zijn 
als op kantoor.

Securitywaarde: 
Citrix Remote PC Access kan een VPN-/RDP-oplossing vervangen. Met Remote PC 
Access krijgen gebruikers naadloos toegang tot hun pc op kantoor, via een HDX-
verbinding, met doeltreffende SmartAccess securitypolicy’s om clientdrives, het 
klembord en printeraansluitingen uit te schakelen. 

Zichtbaarheid: 

Productiviteit: 

Flexibiliteit: 

Hoe Citrix Networking en Analytics deze oplossing aanvullen:
Citrix ADC is vereist. Citrix ADC maakt secure brokering mogelijk, in tegenstelling tot 
alternatieve oplossingen.  
Citrix Analytics kan monitoring en inzicht in de sessieperformance mogelijk maken, 
evenals rapportage. 



Flexibele toegang tot virtuele apps en desktops 
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) is een volledig schaalbare VDI-oplossing die centraal 
wordt beheerd en zo nodig wereldwijd kan worden uitgerold. De oplossing is flexibel genoeg 
om afzonderlijke virtuele applicaties of complete virtuele desktops aan te bieden vanuit elke 
cloudomgeving: public, on-premise of hybride. CVAD is door en door in de praktijk getest: Citrix 
werkt voor de tien belangrijkste Amerikaanse zorgaanbieders, voor de belangrijkste Amerikaanse 
ziekenhuizen en voor de meest vooraanstaande organisaties over de hele wereld. Citrix Virtual Apps 
and Desktops omvat echter niet alles wat nodig is om de IT-afdeling meer zicht te bieden en veilige 
toegang mogelijk te maken tot SaaS- en webapps en -content. Er liggen dus nog kansen om een 
productievere gebruikerservaring te creëren. 

“Het resultaat is dat 
onze medewerkers via 
hun digitale werkplek nu 
sneller toegang hebben 
tot alle applicaties.” 
 
Tim-Oliver Felsen, 
IT Manager, IGEL 
Technology
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Citrix Virtual Apps and Desktops
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD) omvat virtualisatieoplossingen waarmee IT-afdelingen hun virtuele 
machines, applicaties en security kunnen beheren en deze altijd en overal toegankelijk kunnen maken op elk 
device. Gebruikers kunnen applicaties en desktops gebruiken ongeacht het besturingssysteem en de interface 
van het device. 

Geschikt voor: 
Organisaties die 
over een bestaande 
CVAD-implementatie 
beschikken of die 
veilige toegang tot 
virtuele Windows-apps 
en -desktops willen 
aanbieden. 

Productiviteitswaarde:  
Medewerkers krijgen toegang tot diverse centrale (door IT beheerde) Windows-
applicaties en -desktops vanaf nagenoeg elk device. CVAD verbetert de performance 
en betrouwbaarheid en zorgt daarmee voor een responsieve, betrouwbare 
gebruikerservaring. Voor de IT-afdeling resulteert deze oplossing in maximaal zicht op 
het gebruik en de performance van de aangeboden services.

Securitywaarde: 
Citrix Virtual Apps and Desktops biedt fijnmazig toegangsbeheer, geavanceerde 
systeemmonitoring en een inherent veilige architectuur met toegang op afstand tot 
Windows- en Linux-apps en -desktops die veilig in het datacenter staan. De oplossing 
werkt met fijnmazige, contextafhankelijke regels en omvat geavanceerde compliance- 
en monitoringtools.

Zichtbaarheid: 

Productiviteit: 

Flexibiliteit: Hoe Citrix Networking en Analytics deze oplossing aanvullen:
Citrix SD-WAN werkt met CVAD samen om de applicatieperformance te optimaliseren 
in het volledige WAN van de organisatie. Citrix ADC biedt secure remote access tot 
CVAD, met load balancing. CVAD kan de volledige functionaliteit van Citrix Performance 
and Security Analytics gebruiken.

Complete oplossing voor digitale workspaces 
Citrix Workspace vormt de technische ruggengraat van de digitale transformatie. Deze complete 
digitale workspace maakt het voor u mogelijk om apps, data en andere content op een veilige manier 
te ontsluiten, afgestemd op de rol die elke specifieke gebruiker in uw organisatie heeft. Bij Bechtle AG 
bijvoorbeeld, de grootste IT-systeemintegrator van Duitsland, wordt de digitale workspace dagelijks 
gebruikt door 8500 medewerkers. Het Canadese ingenieursbedrijf Element 6 heeft Citrix Workspace 
uitgerold naar 2000 medewerkers (‘Project Workspace’).  

Citrix Workspace 

Citrix Workspace is een complete digital workspace solution die het mogelijk maakt om informatie, apps en andere 
content op een veilige manier te ontsluiten, afgestemd op de rol die elke specifieke gebruiker in uw organisatie heeft.

Geschikt voor: 
Organisaties die hun 
medewerkers een betere, 
veiligere ervaring willen 
bieden met technologie 
die de persoonlijke 
productiviteit verhoogt en 
tegelijk meer veerkracht, 
zichtbaarheid en 
flexibiliteit biedt

Productiviteitswaarde:  
Organiseert legacy applicatiesystemen, on-premise systemen en SaaS-systemen 
in één interface en ondersteunt zoeken in bestanden en apps. Stuurt medewerkers 
aan de hand van concrete content, op een intelligente, gepersonaliseerde manier. 
Automatiseert complexe workflows tussen applicaties, gebruikt machine learning 
om taken te stroomlijnen en biedt een virtuele assistent voor gebruikelijke taken en 
vragen.

Securitywaarde: 
Citrix Workspace is een ‘zero trust’-oplossing voor alle behoeften op het gebied 
van remote access. Citrix Workspace beperkt het aanvalsrisico door gebruikers 
en apps te beschermen binnen de workspace. In tegenstelling tot VPN’s die de 
gebruiker toegang verlenen tot het hele netwerk, creëert Citrix Workspace een veilige 
omgeving op BYO, corporate en andere managed devices door apps en content die in 
die workspace worden benaderd te isoleren en zo te beschermen. Citrix Workspace 
met Citrix Access Control gaat verder dan traditionele Single Sign-On en meervoudige 
authenticatie. Deze oplossing biedt namelijk geavanceerde, contextafhankelijke 
toegang, waarbij webverkeer zo nodig volledig van het bedrijfsnetwerk wordt 
geïsoleerd.

Zichtbaarheid: 

Productiviteit: 

Flexibiliteit: 

Hoe Citrix Networking en Analytics deze oplossing aanvullen:
Citrix Networking oplossingen maken het voor de gebruiker mogelijk om op 
een veilige manier toegang te krijgen tot de Workspace. Tegelijk worden de 
resiliency, performance en zichtbaarheid verbeterd. Performance Analytics biedt 
een allesomvattend zicht op de gebruikerservaring en de performance van de 
infrastructuur van alle verschillende Citrix omgevingen waarover de organisatie 
beschikt. Security Analytics maakt het mogelijk om gevaren te herkennen, te 
analyseren en te bestrijden voordat het te laat is.
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“Met deze workspaces 
voor onze organisatie 
kunnen we veel sneller 
werken.  
We kunnen innovatieve 
services nu meteen 
aanbieden aan de hele 
groep. Dit is een enorm 
concurrentievoordeel 
voor ons.” 

Ulrich Baisch,  
CIO, Bechtle AG
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Geen provisorische oplossingen voor uw bedrijfscontinuïteit, maar een 
productieve telewerkstrategie met ingebouwde veerkracht
Citrix is meer dan een oplossing voor de korte onderbreking als gevolg van COVID-19. Samen 
maken we een betere werknemerservaring mogelijk, die vervolgens leidt tot strategische groei 
en een betere beheersing van de risico’s en uitgaven. Klanten die in het kader van hun initiële 
COVID-19-respons hebben geïnvesteerd in Citrix oplossingen, zijn nu op weg naar een geweldige 
langetermijnwaarde. Er bestaan wel oplossingen die de waarde van DaaS proberen aan te boren, 
maar deze bieden niet de zichtbaarheid die IT-afdelingen willen en zijn vaak beperkt tot één 
specifieke implementatie. De combinatie van Citrix Workspace, Analytics en onze Networking 
oplossingen ligt bij onze klanten aan de basis van een werknemerservaring die helemaal is 
ontworpen voor telewerk en waarbij klanten verder geen speciale oplossingen meer nodig hebben 
om continuïteit mogelijk te maken. 

Onze Customer Success organisatie helpt u met een snelle implementatie en laat u een maximum 
aan waarde halen uit elke oplossing. Meer weten over de oplossingen van Citrix voor telewerken? 
Maak dan nu een afspraak met een Citrix verkoper.

https://www.citrix.nl/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/form/inquiry-bc/ 

