
Mobiel Werken 2013 

De NGN organiseert samen met de Ngi het evenement 'mobiel werken 2013'. ‘Mobiel werken 2013’ gaat 
over de beheertechnische en beleidsmatige consequenties van BYOD voor de IT afdeling. We hebben 
daarvoor twee aparte tracks ingericht. Het technische track gaat over oplossingen voor bijvoorbeeld het 
regelen van toegang, controle op data en Mobile Device Management. Het beleidstrack gaat met name 
over de sociale en juridische gevolgen van BYOD. Ook zullen diverse grote spelers zoals Vodafone en 
Samsung hun perspectief geven op BYOD. Maurice de Hond van de Steve Jobsscholen is de keynote 
speaker. 

Datum: 31 oktober 2013 
Locatie: Hotel Postillion, Bunnik 
Tijd: 9:00 tot 17:00 uur 
Inschrijven: http://www.ngn.nl/content/evenement-inschrijving-
algemeen?ref=Mobiel%20Werken%202013 

9:00 – 9:15 uur   Inloop met koffie 

9:15 – 9:30 uur   Voorwoord en welkom door Lex Schampers (Voorzitter NGN) 

9:30 – 10:15 uur Steve JobsSchool; na 2.5 maand - Keynote door Maurice de Hond 
(o4nt en ‘ipadscholen’) 
Op diverse manieren, zowel inhoudelijk als technisch, verschilt de Steve 
JobsSchool ingrijpend van andere basisscholen, inclusief scholen die ook 
al tablets gebruiken. In zijn lezing laat Maurice de Hond zien wat die 
verschillen zijn en wat de eerste praktijkervaringen zijn. 

10:20 – 11:05 uur (track 1) The Bento Box of Enterprise Mobility (door Ruben Spruijt, PQR) 
In de wereld van user-driven-IT staat Enterprise Mobility op de agenda 
van iedereen. Met het groot aantal concepten, functionaliteiten en 
technieken die beschikbaar zijn is het belangrijk om te begrijpen wat 
Enterprise Mobility (ME) betekend voor ‘Me’ de business 
consumer.Deze gave sessie, gepresenteerd door Ruben Spruijt CTO bij 
PQR, geeft je een objectief overzicht en een beeld van Enterprise 
Mobility oplossingen, Mobile Device Management (MDM), Mobile 
Application Management (MAM), Data Access en Workspace 
Aggregation. Aan het einde van deze sessie ontvang je een checklist die 
gebruikt kan worden om de juiste stappen met Enterprise Mobility te 
zetten. 

10:20 – 11:05 (track 2) BYOD en licentiebeheer (door Walter van de Holst (Mitopics)) 
De opmars van BYOD roept vragen op over licentiebeheer. Wordt BYOD 
ook BYOL? Is de werkgever verantwoordelijk voor licentie-inbreuken 
van werknemers op hun eigen apparatuur? En als we geen BYOL doen, 



moeten we de dan ook bij vertrek van de werknemer zijn of haar 
apparatuur ontdoen van licenties van de werkgever? Deze en andere 
vragen komen aan bod bij de interactieve sessie met mr. drs. Walter van 
Holst, senior juridisch adviseur bij Mitopics. 

11:10 – 11:55 (track 1) EFSS (Enterprise file sharing systems) (door Alex Warmerdam, 3CG) 
Deze presentatie biedt een overzicht van de marktleiders, de volgers en 
andere aanbieders van Enterprise File Sharing Systems. Denk 
bijvoorbeeld aan Accellion, Acronis, AirWatch, Alfresco, Box, Citrix, 
Dropbox, Egnyte, EMC, Google, Hightail, IBM, Microsoft, Novell, 
Salesforce.com en WatchDox. Al deze fabrikanten bieden uw organisatie 
de mogelijkheid informatie uit te wisselen en/of te synchroniseren. Wat 
zijn de bij deze aanbieders de zaken waar u op moet letten? 

11:10 – 11:55 (track 2) Vertrouw ik de eindgebruiker en vertrouwen ze mij? (Door Bob de 
Kousemaeker, RES software) 
Is er een wederzijds vertrouwen tussen de medewerker en de IT-
afdeling? In de ogen van veel gebruikers wordt IT vaak gezien als beleid 
makend, terwijl de eigenlijke functie van IT het ondersteunen van de 
business zou moeten zijn.  Vandaag de dag wordt een ‘nee, kan niet’ 
antwoord van IT beantwoordt door de gebruiker met eigen initiatieven 
zoals BYOD en hierdoor ontstaat ‘schaduw-IT’ en alle bijbehorende 
beveiligingsrisico’s. Het is voor werkgevers nu eenmaal erg handig om 
thuis nog even documenten door te nemen op je tablet, of om 
onderweg aan je presentatie te sleutelen op je laptop. Je moet dit als 
bedrijf ook niet gaan verbieden, want daarmee ontstaat onvrede en een 
ongewenste aversie tegen IT. Met als basis wederzijds vertrouwen, kan 
IT de gebruiker de flexibiliteit bieden die zij nodig hebben, en toch 
controle houden over de bedrijfskritische toepassingen en data. IT zal 
merken dat bij het bieden van de flexibiliteit, BYOD opeens geen 
noodzaak meer is. Ondanks dat IT gaat over informatie en technologie, 
is de gebruiker een essentiële factor in succesvolle IT. 

12:00 -13:00 uur Lunch 

13:05 – 13:50 uur (track 1) Robuuste toegang in het BYO tijdperk (met Microsoft technologie) - 
deel 1 (Door Sander Berkouwer (OGD) en Raymond Comvalius 
(Netxpert)) 
Bring Your Own Device is al jaren een gevleugelde kreet. Maar hoe doen 
we dat op een veilige manier? Hoe gaan we verder dan mail en agenda 
met controle over het device? Of wanneer het device geen onderdeel is 
van Active Directory? Sinds Windows Server 2012 R2 (en Windows 8.1) 
is er veel mogelijk geworden. Raymond Comvalius (Windows Expert - IT 



Pro MVP) en Sander Berkouwer (Directory Services MVP) gaan dieper in 
op de uitdagingen en de werking van onder andere claims-gebaseerde 
toegang, de Web Application Proxy, Work Folders en Workplace Join 
met Windows Server 2012 R2. Wat kan en wat kan niet met deze 
nieuwe technologieën en wat kan je nog meer doen om BYO mogelijk te 
maken en toch in control  te blijven? Raymond en Sander betreden 
samen het podium en vullen twee sessies met een aaneengesloten 
verhaal. Tijdens de pauze kunt u weer even op adem komen, maar wees 
geen no-show op deze grote Microsoft BYO show! 

13:05 – 13:50 uur (track 2) Samsung klantcase: BYOD; oplossing of uitdaging? (door Erwin van der 
Valk (Samsung)) 
“ Bring your own device” is de veelgehoorde kreet gekoppeld aan het 
werken 2.0, maar is BYOD wel de juiste weg en hoe gaan we 
medewerkers en de organisatie ontzorgen? 

13:55 – 14:40 uur (track 1) Robuuste toegang in het BYO tijdperk (met Microsoft technologie) - 
deel 2 (Door Sander Berkouwer (OGD) en Raymond Comvalius 
(Netxpert)) 
Bring Your Own Device is al jaren een gevleugelde kreet. Maar hoe doen 
we dat op een veilige manier? Hoe gaan we verder dan mail en agenda 
met controle over het device? Of wanneer het device geen onderdeel is 
van Active Directory? Sinds Windows Server 2012 R2 (en Windows 8.1) 
is er veel mogelijk geworden. Raymond Comvalius (Windows Expert - IT 
Pro MVP) en Sander Berkouwer (Directory Services MVP) gaan dieper in 
op de uitdagingen en de werking van onder andere claims-gebaseerde 
toegang, de Web Application Proxy, Work Folders en Workplace Join 
met Windows Server 2012 R2. Wat kan en wat kan niet met deze 
nieuwe technologieën en wat kan je nog meer doen om BYO mogelijk te 
maken en toch in control  te blijven? Raymond en Sander betreden 
samen het podium en vullen twee sessies met een aaneengesloten 
verhaal. Tijdens de pauze kunt u weer even op adem komen, maar wees 
geen no-show op deze grote Microsoft BYO show! 

13:55 – 14:40 uur (track 2) Vodafone klantcase (Erik van Daatselaar, Vodafone) 

14:45 – 15:00 uur Thee en koffie 

15:05 – 15:50 uur (track 1) Build Your Own Windows Application Store met Setup Commander 
(Roel van Bueren, ROVABU Software BV.) 
De voorspelling is dat binnen een paar jaar een vierde van alle 
'enterprises' een corporate app store heeft opgezet. Het gehalte 'mobile 
apps', Windows Store apps etc. daarin zal ongetwijfeld significant zijn. 



Maar hoe zit het vooralsnog met de traditionele Windows applicaties in 
combinatie met Windows 7 en Windows 8? Roel van Bueren laat in deze 
sessie zien hoe de door hem geschreven 'Setup Commander' en 'Bundle 
Commander' producten, geïnspireerd door ervaringen binnen en buiten 
de NGN, hier een belangrijke rol in kunnen spelen. 

15:05 – 15:50 uur (track 2) BYOD: de juridische issues (Rose Cameron, ICT Recht) 
De BYOD-trend is een feit: werknemers gebruiken massaal een eigen 
smartphone, laptop of tablet voor zakelijke doeleinden. E-mailen met 
een eigen smartphone of toegang tot het intranet met een eigen tablet 
heeft voordelen. De werknemer kiest voor de apparaten die hij het 
prettigst vindt en gebruikt deze daarnaast ook voor privézaken. Dat 
roept juridische vragen op. Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor 
schade die de werknemer met het device veroorzaakt? Mag de 
werkgever meekijken met de zakelijke e-mails die de werknemer met 
het device verstuurd? En wie is verantwoordelijk voor de juiste 
softwarelicenties? Tijdens mijn presentatie over BYOD beantwoord ik 
deze vragen. Geen ingewikkeld juridisch verhaal. Wel praktische tips 
zodat u de wettelijke vereisten kan toepassen op uw eigen organisatie 
en risico’s uitsluit. 

16:00 – 16: 45 uur Plenaire afsluiting: CTO’s perspectief op “Tomorrow’s Workspace” 
(Ruben Spruijt (PQR) en Jeroen van de Kamp (Login Consultants)) 
Twee CTO’s, Jeroen van de Kamp en Ruben Spruijt, nemen u mee in de 
ontwikkelingen rondom de werkplek van morgen en vertellen wat deze 
ontwikkelingen betekenen voor uw gebruikers, organisatie en werkplek 
strategie. In deze levendige sessie worden meer dan 40 onderwerpen 
kort en krachtig besproken. Rubens en Jeroens visie op technologie en 
de functionele impact hiervan geven u een ‘up-to-date’ beeld van 
‘tomorrows workspace’. Een gave sessie die u écht moet zien! 

 

 


