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Samenvatting 
 
 
Uit de analyse blijkt dat de volgende taken als elementair en dus uitvoerbaar voor de doelgroep kunnen 
worden geacht. 
 
 
Taak         Omvang in uren per week 
Retouren controleren         2.5 uur   
Magazijn netjes houden        7.0 uur   
Hardware kaart aanmaken         1.0 uur      
Gemelde IT-apparatuur ophalen       4.5 uur   
Afgeschreven IT-apparatuur afvoeren      1.0 uur      
Retouren leverancier klaarmaken voor verzending    0.5  uur  
Verplaatste apparatuur aansluiten op juiste netwerkpunt    3.0 uur      
Benodigde materiaal voor uit te voeren melding klaarzetten   3.0 uur  
 
Totaal:         22.5 uren per week 
 
 
Daarnaast leverde de analyse ook taken op die afhankelijk van de te plaatsen persoon na een 
langduriger inwerkperiode mogelijk ook zouden kunnen worden uitgevoerd door de doelgroep. 
 
Taak         Omvang in uren per week 
Inspoelen pc         4.0 uur   
Functionele mailbox aanmaken       2.5 uur  
Verhuizingen van IT-werkplekken      7.5 uur  
Leverancier bellen over garantie apparaat     1.0 uur     
Hardware storing verhelpen door telefonisch contact    5.0 uur 
Hardware storing verhelpen door vervangen apparaat             11.25 uur 
 
Totaal:         31.25 uren per week 
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1. Beschrijving van de afdeling 
  

1.1 Korte schets van de doelstelling van de afdeling 

Doelstelling van de IT 
De afdeling IT biedt in Digi-Total panden draadloos internet aan medewerkers, studenten en 
externe docenten/bezoekers . De IT faciliteert op doelmatige wijze de kerntaken (Onderwijs, 
Ontwikkeling en Uitvinden) van Digi-Total en draagt bij aan een verbeterde beschikbaarheid en 
continuïteit t.b.v. het onderwijsproces             

Doelstelling van de Servicedesk  
De IT Servicedesk lost IT-gerelateerde storingen binnen een vastgestelde termijn op. 
 
 
 

1.2 Structuur van de IT afdeling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Structuur van de Servicedesk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  De Servicedesk heeft 20.23 fte’s verdeeld over 21 medewerkers 
 
Binnen  de  Servicedesk zijn de fte’s als volgt onderverdeeld: 
2.00  fte   Leidinggevenden 
7.67 fte   Servicedesk 
6.67 fte   Werkplekbeheer 
3.89 fte   Autorisatiebeheer 
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1.4 Beschrijving van de binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden 

 
Binnen de IT wordt gewerkt in multidisciplinaire diensten die de aandacht richten op hun deel van 
de organisatie. De IT werkt hierdoor functie- en procesgericht.  Een van de multidisciplinaire 
diensten is de Servicedesk. 

 
De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor de klant als er een hulpvraag, een 
wijzigingsverzoek of een  IT probleem is. Bij de Servicedesk komen per dag 450 tot 500 verzoeken 
binnen.  De Servicedesk onderzoekt de aard van het verzoek. Is het een hulpvraag dan biedt de 
Servicedesk passend advies, zijn het probleemvragen dan lost de Servicedesk deze problemen op 
of zet het probleem door aan deskundigen in de tweede lijn. Wijzigingsverzoeken en  IT-storingen 
worden op een zelfde adequate wijze verwerkt.  Alle vragen, verzoeken of problemen worden 
geregistreerd in REGI-net als inkomende melding. REGI-net is het informatiesysteem waar de 
gehele IT mee werkt. De Servicedesk beslist wanneer een storing binnen REGI-net doorgezet 
wordt naar de tweede lijn, opgeschaald wordt naar een major-storing en of er communicatie over 
de storing in het huis uitgezet moet worden. De Servicedesk maakt uitvraagscripts voor het 
uitvragen van veel voorkomende storingen en het geven van oplossingen. Door te werken met 
deze uitvraagscripts kunnen de storingen op een snelle wijze worden verholpen. 
 
Werkplekbeheer biedt binnen Digi-Total panden een standaard werkplek, laptops of een Digi-Total 
werkplek en geeft advies en ondersteuning bij de verhuizing van werkplekken. Verder beheert en 
onderhoudt werkplekbeheer verschillende typen netwerkprinters. Werkplekbeheer verzorgt in Digi-
Total de gehele, niet medische, hardware: van registreren in REGI-net, het inspoelen  tot het 
uiteindelijk afvoeren van afgeschreven apparatuur. Werkplekbeheer heeft een magazijn waarin 
zich een interne voorraad van vaak te wisselen IT-apparatuur bevindt. 
 
Autorisatiebeheer kent applicaties toe aan ingeschreven medewerkers waardoor zij toegang 
hebben tot de voor hun functie benodigde programma’s .Daarnaast kent autorisatiebeheer toegang 
tot de functiegebonden mappen binnen de mapstructuur van Digi-Total toe en verzorgen zij de 
administratie en aanvraagroute rondom de toekenning van VPN-sleutels voor externe 
“aanloggers”. Autorisatiebeheer maakt dagelijks rapportages over de binnengekomen meldingen.  
In de rapportages worden de REGI-netmeldingen afgezet tegen de gegevens vanuit de 
telefooncentrale.  Deze rapportages geven onder andere inzicht in de duur van de gesprekken, de 
doorlooptijd van de melding en de gemiste telefoongesprekken.  
 
 
 

1.5 Herkomst informatie 
 
Quickscan - oktober 2015 
Functieprofielen uit kwaliteitsnet 
Bezettingsoverzicht uit het personeelssysteem 
 
(alle namen zijn fictief) 
Interview en meekijken met : William B., servicedeskmedewerker. 
     Sandy M., medewerker werkplekbeheer 
     Herman A., medewerker werkplekbeheer 
     Rick M., medewerker autorisatiebeheer 
 
Interview en bespreken analyse:  Roos S., projectmanager en operationeel leidinggevende 
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2. Vaststellen werkprocessen 
 

2.1 Kernprocessen 
Het oplossen van IT-storingen. 
Applicaties toekennen aan medewerkers 
Rechten voor mappen  toekennen aan medewerkers 
Communicatie over major-storingen in en aan het huis 
Inruimen van nieuw werkplek(ken) met IT-apparatuur 
 

2.2 Ondersteunende processen 
Voorraadbeheer  
VPN-tokens uitgeven  
Uitvraagscripts maken 
Functionele mailbox aanmaken 
Verhuizingen van IT-werkplekken 
Klant adviseren over IT gerelateerde items 
Rapportages opleveren aan het management  
Gegevens bij externe partner up–to-date houden  
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3.  Uitsplitsing werkproces naar Taken 
 
3.1  Kernprocessen 

  
   
 Kernproces 1: Het oplossen van IT-storingen  
    

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Inkomende melding 
(telefoon, mail of formulier) 
aannemen en verwerken 

Inkomende meldingen uitvragen, de 
urgentie inschatten en middels een 
uitvraagscript het incident oplossen 
of doorzetten naar tweede lijn. De 
melding invoeren in REGI-net 

Lawaaiig, druk, 
stressvol, adhoc kunnen 
reageren, snel 
schakelen in 
onderwerpen. 

Hardware storing verhelpen 
middels vervangen van 
apparaat 

Via de melding uit REGI-net de klant 
bellen voor het maken van een 
afspraak, de werkplek op afstand 
voorbereiden voor het nieuw 
apparaat. De benodigde materialen 
verzamelen en controleren of deze 
geregistreerd staan in REGI-net. 
Melden op afdeling dat je het 
apparaat komt vervangen, het 
apparaat vervangen en aanmelden 
op de netwerklocatie. De klant een 
test laten uitvoeren zodat de klant 
weet dat het apparaat weer werkt. De 
werkbon afmelden in REGI-net 

 

Hardware storing verhelpen 
middels telefonisch contact 

Via de melding uit REGI-net de klant 
bellen voor een afspraak. Op het 
afgesproken moment contact zoeken 
met de klant en de  besturing van de 
werkplek overnemen om probleem 
op te lossen. De klant test laten 
uitvoeren zodat de klant ziet dat het 
probleem is opgelost. De werkbon 
afmelden in REGI-net. 

Communicatief vaardig 

  
 

Kernproces 2: Applicaties toekennen aan medewerkers 
      

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Medewerkers toegang tot 
benodigde applicaties geven 
 
 

Via een verzoek in REGI-net de 
aanvrager beoordelen op 
bevoegdheid tot aanvragen van de 
applicatie in combinatie met de 
afdeling waar de aanvrager 
geregistreerd staat.. Bij een juiste 
combinatie aanvrager en afdeling de 
benodigde applicatie toekennen. Bij 
een onjuist aanvrager het verzoek 
retour zenden met vermelding van de 
naam van diegene die wel bevoegd 
is om het verzoek in te dienen. De 
REGI-net melding afronden. 

Zeer nauwkeurig 
kunnen werken 
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Kernproces 3: Rechten voor mappen toekennen aan medewerkers   
    

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Medewerkers verschillende 
rechten toekennen voor 
specifieke mappen binnen 
afdelingsmappen 
 
 

Via een verzoek in REGI-net de 
medewerker rechten geven om in de 
aangevraagde map te lezen, te 
schrijven, mappen te wijzigen of het 
complete beheer van de map 
toekennen. 

Zeer nauwkeurig 
werken. Bewust zijn dat 
bij een onjuiste 
toekenning 
vertrouwelijke informatie 
in verkeerde handen 
kan komen. 

 
 
Kernproces 4: Communicatie over major-storing in en aan het huis  

    

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Inkomende melding over 
major-storing overnemen 
van de eerste lijn  

De inkomende meldingen uitvragen, 
beslissen door kennis en ervaring of 
er gecommuniceerd moet worden in 
het huis. Zo ja, het probleem via 
intranet kenbaar maken in Digi-Total 
en direct andere deskundige 
inschakelen om samen storing te 
verhelpen. Incident als opgelost 
melden op intranet en REGI-
netmelding afsluiten. 

Organisatie-kennis, adhoc 
kunnen reageren, snel 
schakelen in 
onderwerpen.stressbestendig 

 
 

 Kernproces 5: Inruimen van nieuw werkplek met ICT-apparatuur   
    

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Benodigde materiaal voor 
uit te voeren melding 
klaarzetten 

Via een werkbon de te plaatsen 
apparatuur met benodigdheden bij 
elkaar zoeken en klaarzetten voor 
levering aan de klant. 

 

Inruimen van een nieuwe 
werkplek met IT-apparatuur 

Klaargezette apparatuur bij de klant 
leveren en koppelen aan de te 
activeren  netwerkopeningen, daarna 
de werking van de apparatuur 
controleren en de melding afsluiten in 
REGI-net. 

 

 
 
 

3.2  Ondersteunende processen 
 

  Ondersteunend proces 1: Voorraadbeheer 
 

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Hardware kaart aanmaken  De door de leverancier geleverde IT-
apparatuur een Digi-Total- 
identificatiecode geven en een 
unieke hardware kaart in REGI-net 
aanmaken.  

 

Inspoelen pc Nieuw binnen gekomen, besmette of 
retour gekomen pc’s opschonen en 
inspoelen met de juiste hardware.  

 

Verplaatsingen controleren Controleren in REGI-net of het 
apparaat aan nieuwe locatie is 
gekoppeld, anders dit alsnog doen.  
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Retouren controleren  
 

Controleren in REGI-net of het  
apparaat op IT-voorraad is gezet, 
anders dit alsnog doen. Het vanuit 
Digi-Total retour gekomen apparaat 
controleren op defect en mogelijke 
fabrieksgarantie. 

 

Leverancier bellen over 
garantie-apparaat 

De leverancier bellen en de 
apparaat- gegevens doorgeven 
daarna uitvragen of de monteur 
langskomt of dat het apparaat 
verzonden moet worden aan de 
leverancier 

 

Retouren leverancier 
klaarmaken voor verzending 

Garantie-apparaten op de juiste wijze 
inpakken voor verzending aan de 
leverancier. De verzending 
registreren op hardware kaart in 
REGI-net 

 

Gemelde IT-apparatuur 
ophalen 

Gemelde apparatuur vanuit Digi-
Total ophalen en de locatie 
afmelden in REGI-net. 

 

Afgeschreven IT-
apparatuur afvoeren 

Van het afgeschreven IT-apparaat 
de status in REGI-net wijzigen naar 
vernietigd en het apparaat in de 
afvaldraadcontainer plaatsen. Bij 
een volle container het facilitair 
bedrijf bellen voor een “container 
wisseling”. 

 

Magazijn netjes houden Materialen op de juiste manier en 
locatie opbergen. 

 

 
 

 Ondersteunend proces 2: VPN-tokens uitgeven  
    

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

VPN-tokens uitgeven Het via REGI-net ingediend verzoek 
controleren op juistheid en 
compleetheid.  Eventueel 
ontbrekende of onjuiste gegevens 
uitvragen bij de opdrachtgever. Als 
de gegevens compleet en correct zijn 
de opdracht doorzetten naar 
netwerkbeheer. In REGI-net een 
melding activeren zodat 2 maanden 
voor VPN-sleutel verloopt er een 
signaal naar de aanvragen 
verzonden kan worden. 

Analytisch vermogen 

 
 

Ondersteunend proces 3: Uitvraagscripts maken  
    

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Uitvraagscript maken Veel voorkomende REGI-net 
meldingen inventariseren. Deze 
meldingen  uitpluizen door in te 
zoemen op het probleem. Samen 
met de tweede lijn het uitvraagscipt 
schrijven om bij een melding snel bij 
de kern van de melding te komen. 
Het  uitvraagscript invoeren in REGI-
net 

Analytisch vermogen 
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 Ondersteunend proces 4: Functionele mailbox aanmaken  
 

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Voor specifieke doelen een 
functionele mailbox 
aanmaken  

Controleren of de aanvrager bevoegd 
is om een functionele mailbox aan te 
vragen. Binnen outlook een mailbox 
aanmaken waarbij er geen rechten 
worden toegekend en de mailbox niet 
gekoppeld wordt aan een 
personeelsnummer. 

 

 
 

 Ondersteunend proces 5: Verhuizingen van IT-werkplekken  
 

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Verplaatste apparatuur 
aansluiten op juiste 
netwerkpunt 

In REGI-net de juiste 
netwerkaansluiting activeren. Het  te 
verplaatsten IT-apparaat opzoeken in 
REGI-net en de huidige 
netwerkaansluiting wijzingen naar de 
nieuwe netwerkaansluiting.  
Controleren of het apparaat 
verbinding heeft.  

 

 
 
Ondersteunend proces 6:  Klant adviseren over IT-gerelateerde items  
    

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Klant adviseren bij aanschaf 
IT-apparatuur, interne 
verhuizingen en bouwen 
nieuwe werklocatie 

Bij de klant uitvragen wat de klant wil 
en beoordelen of het realistisch en 
realiseerbaar is. Klant adviseren en 
samen een plan van aanpak maken 

Communicatief vaardig 
Analytisch vermogen  
 

 
 

 Ondersteunend proces 7:  Rapportages opleveren aan het management 
 

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Registratie-Productie 
rapportage ‘s uitdraaien. 

Uit diverse systemen de in- en output 
van de servicedesk  (eerste en 
tweede lijn) verzamelen en deze 
gegevens in een rapportage 
verwerken.  

Analytisch vermogen 
 

 
 

 Ondersteunend proces 8:  Gegevens bij externe partner up–to-date houden 
 

TAAK  Beschrijving  Bijzonderheden 

Gegevens voor gebruik door 
de externe partner up–to-
date houden 

Nieuwe kostenplaatsen invoeren in 
ILM en door  ILM aangeleverde lijst 
met incomplete gegevens aanvullen. 
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4. Bepalen mate van geschiktheid taken voor de doelgroep 
 

Geschikt 
1. Retouren controleren         
2. Magazijn netjes houden        
3. Hardware kaart aanmaken         
4. Gemelde IT-apparatuur ophalen       
5. Afgeschreven IT-apparatuur afvoeren     
6. Retouren leverancier klaarmaken voor verzending    
7. Verplaatste apparatuur aansluiten op juiste netwerkpunt 
8. Benodigde materiaal voor uit te voeren melding klaarzetten   

 
 
Mogelijk geschikt 

1.    Inspoelen pc         
2.    Functionele mailbox aanmaken  
3.    Verhuizingen van IT-werkplekken 
4.    Leverancier bellen over garantie apparaat 
5.    Hardware storing verhelpen door telefonisch contact 
6.    Hardware storing verhelpen door vervangen apparaat 

 
 
Ongeschikt 

1. VPN-tokens uitgeven 
2. Adviseren over IT-gerelateerde items 
3. Applicaties toekennen aan medewerkers 
4. Inkomende melding aannemen en verwerken 
5. Rapportages opleveren aan het management 
6. Gegevens bij externe partner up–to-date houden 
7. Rechten voor mappen toekennen aan medewerkers   
8. Communicatie over major-storing in en aan het huis 
9. Veel voorkomende melding verwerken in een uitvraagscript 
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5. Uitwerking geschikte en mogelijk geschikte taken 
 
 

5.1  Geschikt 

Taak 1 Retouren  controleren 

Beschrijving taak en 
voor uitvoering 
noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Controleren in REGI-net of het retour gekomen apparaat op de IT-
voorraad is gezet, anders dit alsnog doen. Het retour gekomen 
apparaat controleren op gemelde defect en mogelijke 
fabrieksgarantie.  

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

15 maal per week 
10 minuten per apparaat 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Goed, geen tijdgebonden taak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 
 

Taak 2 Magazijn netjes houden 

Beschrijving taak en 
voor uitvoering 
noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

De werkbanken leeg ruimen van niet-gekoppelde draden. De 
draden en apparaten met bijbehorende materialen op de juiste 
manier en locatie binnen het magazijn opbergen.  

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

5 maal per week 
60 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Goed, geen tijdgebonden taak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 
 

 

Taak 3 Hardware kaart aanmaken 

Beschrijving taak en 
voor uitvoering 
noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Door de leverancier geleverde apparatuur een Digi-Total- 
identificatiecode geven en een unieke hardware kaart in REGI-net 
aanmaken. 

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

4 maal per week 
15 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Goed, geen tijdgebonden taak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 
 

Taak 4 Gemelde IT-apparatuur ophalen 

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

De via REGI-net aangemelde apparaten vanuit Digi-Total ophalen 

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

9 maal per week 
30 minuten 

Combineerbaarheid met Goed, geen tijdgebonden taak 
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andere taken 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 
 

 

Taak 5 Afgeschreven apparatuur afvoeren 

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Het afgeschreven apparaat afmelden op hardware kaart in REGI-
net en in de afvaldraadcontainer plaatsen. Bij een volle 
draadcontainer het facilitair bedrijf bellen voor een containerwissel. 

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

4 maal per week 
15 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Goed, geen tijdgebonden taak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 
Taak 6 Retouren leverancier klaarmaken voor verzending  

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Garantie-apparaten met het juiste formulier en op de juiste wijze 
inpakken voor verzending aan de leverancier. De verzending 
registreren op hardware kaart in REGI-net  

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

1 maal per week 
30 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Goed, geen tijdgebonden taak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 

Taak 7 Verplaatste apparatuur aansluiten op juiste netwerkpunt  

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

De verplaatste apparatuur bij de klant aansluiten op juiste 
netwerkpunt en het netwerkpunt configureren op de hardware 
kaart in REGI-net.  

Relatie met proces  Het oplossen van  (korte plotselinge) IT-storingen 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

12 maal per week 
15 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Redelijk, wordt uitgevoerd op afspraak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 
 

 

Taak 8 Benodigde materiaal voor uit te voeren melding klaarzetten  

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Via een werkbon de te plaatsen apparatuur met benodigdheden bij 
elkaar zoeken en klaarzetten voor levering aan de klant. 

Relatie met proces  Het oplossen van  (korte plotselinge) IT-storingen 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

9 maal per week 
20 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Redelijk, wordt uitgevoerd op afspraak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 

Geen 
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relevante factoren 

 
 
 
5.2 Mogelijk geschikt 

 
Taak 1 Inspoelen pc  

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Nieuw binnen gekomen, besmette of geresette pc inspoelen met 
de juiste hardware 

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

2 maal per week 
120 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Goed, geen tijdgebonden taak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Dit wordt altijd gecombineerd met andere taken. Niet vergeten dat 
je hier mee bezig bent. 

 
 

Taak 2 Functionele mailbox aanmaken 

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Controleren of de aanvrager bevoegd is om een functionele 
mailbox aan te vragen. Binnen outlook een mailbox aanmaken 
waarbij er geen rechten worden toegekend en de mailbox niet 
gekoppeld wordt aan een personeelsnummer. 

Relatie met proces  Functionele mailbox aanmaken 

Relatie met functie  Medewerker autorisatiebeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

15 maal per week, 10 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Redelijk, wordt uitgevoerd op afspraak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

 
 

Taak 3 Verhuizingen van IT-werkplekken 

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Bij interne verhuizing van diverse apparatuur, de apparaten om- 
koppelen binnen het netwerk en de nieuwe netwerklocatie 
vermelden in REGI-net 

Relatie met proces  Verhuizingen van ICT-werkplekken   

Relatie met functie  Medewerker werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

5 maal  per week 1.5  uur 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Redelijk, wordt uitgevoerd op afspraak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Zicht houden op de diverse combinaties IT-apparaat en 
bijbehorende netwerklocatie. 

 
 

 

Taak 4 Leverancier bellen over garantie apparaat  

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

De leverancier bellen over de storing van een apparaat. In overleg 
met de leverancier een afspraak maken voor de reparatie (op 
locatie of middels retourzending aan leverancier). 
De gemaakte afspraak registreren op hardware kaart  in REGI-net. 

Relatie met proces  Voorraadbeheer 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

1 maal per week 
30 minuten 
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Combineerbaarheid met 
andere taken 

Goed, geen tijdgebonden taak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Geen 

  

Taak 5 Hardware storing verhelpen door telefonisch contact 

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Via de werkbon uit REGI-net de klant bellen voor een afspraak, op 
afgesproken moment de klant bellen en de besturing van de PC 
overnemen. Samen met de klant de storing bespreken, de storing 
op afstand oplossen. De klant laten testen of de storing naar 
tevredenheid is opgelost. Werkbon afmelden in REGI-net 

Relatie met proces  Het oplossen van IT-storingen 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

20 maal per week, 15 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Wordt uitgevoerd op afspraak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Communicatief vaardig 

 
Taak 6 Hardware storing verhelpen door vervangen apparaat 

Beschrijving taak en voor 
uitvoering noodzakelijk te 
verrichten handelingen 

Via de werkbon de klant bellen voor een afspraak. Op het 
afgesproken moment bij de klant het apparaat vervangen en het 
apparaat configureren in REGI-net naar de nieuwe netwerklocatie. 
De klant het apparaat laten testen en de werkbon in REGI-net 
afmelden.  

Relatie met proces  Het oplossen van IT-storingen 

Relatie met functie  medewerker  werkplekbeheer 

Omvang in frequentie en 
duur 

15 maal per week, 45 minuten 

Combineerbaarheid met 
andere taken 

Redelijk, wordt uitgevoerd op afspraak 

Bijzondere voor de 
uitvoering van de taak 
relevante factoren 

Representatief 

  
 
  

  6.        Relevante informatie over bedrijfsvoering 
 

De Servicedesk bestaat uit drie onderdelen waarbij de eerste-lijn-servicedesk  
stressbestendigheid vraagt. De eerste lijns-servicedesk kan heel chaotisch zijn, hier moet ad-hoc 
gereageerd worden en klantvriendelijk worden omgegaan met boze, teleurgestelde klanten. Van 
de medewerker wordt flexibiliteit in de pauzetijden verwacht omdat de servicedesk bij grote 
drukte toch snel en goed bereikbaar moet blijven.  
 
Als medewerker van werkplekbeheer moet je je realiseren dat je het visitekaartje van de afdeling 
bent contacten hebt met diverse lagen binnen Digi-Total. Je contacten variëren van de 
schoonmaker tot de directie, representatief overkomen is hierbij erg belangrijk.  
 
De Servicedesk heeft soms te maken met piekmomenten, deze kunnen voorkomen  bij grote in- 
of verhuizingen. Het kan dat je bij grote IT-projecten buiten de normale kantooruren werkt, omdat 
de verhuizing de bedrijfsvoering van de te verhuizen afdeling niet mag beïnvloeden. Een ander 
piekmoment kan een grote aanpassing in de IT-systemen zijn. Op deze momenten is de 
werkdruk hoog en komen er indien nodig tijdelijk veel collega’s bij. 


