
Hardware die 
flexibiliteit 
biedt en is  
afgestemd op 
de rol van de 
medewerker? Advies en keuze-

vrijheid in de 
hardware komen 

samen in de ARP 
CYOD portal.

ZOwonen is een vastgoedbedrijf 
met zo’n 14.500 woningen tussen 
Susteren en Schinnen. In 2015 
spreekt ze de ambitie uit om een 
flinke groei door te maken op IT-ge-
bied en grotendeels te gaan werken 
in de cloud. Dat maakt meteen de 
weg vrij om de medewerkers van 
ZOwonen veel meer flexibiliteit te 
bieden en hen volledig tijd- en 
plaats onafhankelijk te laten wer-
ken. De benodigde hardware levert 
ARP. Van hardware-advies en CYOD 
portal tot de gepersonaliseerde uit-
levering van volledig operationele 
laptops en tablets.  

De juiste hardware is key
Niels Golsteijn is IT-manager van 

ZOwonen: “We hebben echt een sprong 
vooruit gemaakt. We kwamen van een 
volledig dichtgetimmerde en uitgeklede 
Citrix-omgeving met thin-clients waarop 
uitsluitend de benodigde applicaties 
draaiden. Inmiddels werkt iedereen met 
mobiele device waarop een volledig 
open Windows 10-omgeving draait. We 

ZOwonen:

ARP levert flexibele hardware die staat als een huis.

realiseerden ons vanaf het begin dat de 
juiste hardware essentieel was om deze 
transitie tot een succes te maken. Juist 
daarom hebben we verschillende hard-
ware leveranciers gevraagd om advies 
uit te brengen: hoe zouden jullie het 
aanpakken? We wilden niet alleen selec-
teren op prijs-kwaliteit, maar juist op 
meerwaarde. ARP sprong er op dat ge-
bied echt bovenuit.”

Persona’s en CYOD webshop 
ZOwonen wil haar medewerkers zelf 

de apparatuur laten uitzoeken, maar 
daarbij geen onbeperkte keuzevrijheid 
bieden. ARP ontwikkelt samen met 
ZOwonen drie persona’s, inclusief de 
hardware die daar het beste bij past.  

ARP bijt zich echt vast in het project. 
De service is perfect en we raden ARP 
dan ook aan bij iedereen die het  
horen wil.

Niels Golsteijn, IT-manager ZOwonen
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De administratieve medewerker heeft 
een laptop met een riant beeldscherm, 
voor de vliegende medewerker (zowel 
op kantoor als bij de huurder) is er een 
compactere laptop en voor de verga-
dertijger is een combinatie van laptop 
en tablet ideaal. Medewerkers zijn vrij 
om van hun profiel af te wijken, maar de 
meeste nemen het hardware-advies ter 
harte. De bestellingen verlopen soepel 
via een CYOD portal (Choose Your Own 
Device) die ARP op maat inricht voor 
ZOwonen. 

Big bang 
ZOwonen kiest voor een big bang: in 

één keer overstappen van oud naar 

nieuw. Op vrijdagmiddag worden de 
werkplekken ontmanteld en voorbereid 
op flexwerken, op maandagochtend om 
9.00 uur is er een korte introductie voor 
alle medewerkers. Daarna ontvangen ze 
allemaal een tas met daarin het appa-
raat dat zij hebben besteld, inclusief bij-
behorende accessoires. De medewer-
kers lopen naar een van de beschikbare 
flexibele werkplekken, pakken hun tas 
uit, doorlopen enkele stappen en gaan 
direct aan de slag. Niels Golsteijn: “ARP 
had alles perfect voorbereid. Ze hebben 
alle devices van het juiste image voor-
zien en de MAC-adressen en serienum-
mers geregistreerd en toegekend aan 
medewerkers. Onze beheerder had 

daar verder geen omkijken naar. Alle 
karton en plastic was milieuvriendelijk 
afgevoerd, de apparatuur zat gelabeled 
en wel in een tas met de naam van de 
medewerker erop. Het is heel vlot ge-
gaan, precies zoals we voor ogen had-
den.” 

Perfecte aftersales
ARP gaat voor langetermijnrelatie met 

haar klanten en besteedt veel aandacht 
aan service, tijdens én na een project. 
Niels Golsteijn beaamt dat: “Gedurende 
de voorbereidingen was het contact 
met ARP heel prettig. Onze contactper-
soon bij ARP had zich echt vastgebeten 
in het project en op alle vragen kregen 

we direct antwoord. De serviceafhande-
ling achteraf is van vergelijkbaar niveau. 
Een defect device is meestal binnen en-
kele dagen gerepareerd of omgeruild óf 
er komt een monteur op locatie om het 
probleem op te lossen. De service is 
perfect en we raden ARP dan ook aan bij 
iedereen die het horen wil.”

Uw Contactpersoon:
Robert Paulissen 
Business Consultant Digital

robert.paulissen@arp.com
+31 (0)43 855 06 04
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