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Fundis groep is een netwerkorganisatie die focust op het verbeteren van het 

zorg- en dienstenaanbod. Hiermee wil Fundis hoogwaardige zorg en diensten 

leveren voor de gezondheid van kwetsbare ouderen en chronisch zieken.  

“Niet alle 11 de ondernemingen van Fundis hebben dezelfde ICT-structuur en 

inrichting. Omdat ICT voor Fundis missie-kritisch is, zochten we naar een concept 

met een zeer hoge betrouwbaarheid, focus op productiviteit van de medewerker 

en een eenvoudig te gebruiken werkplek.” aldus Saskia Otten, manager 

backoffice bij Fundis Services. 

Lemontree, ICT-dienstverlener gespecialiseerd in Cloud toepassingen, 

introduceerde een toekomstgericht werkplek, genaamd OneDesk Mobile, 

waarin Office 365, vaste- en mobiele telefonie en Workspace 365 een 

gebruikersvriendelijke en complete werkplek vormen. Lemontree heeft 

Workspace 365 vervolgens voor elk van de 11 ondernemingen van Fundis op 

maat gesneden. Hierdoor zien medewerkers alleen de applicaties die zij nodig 

hebben.  

Via een overzichtelijke tegelpagina kunnen medewerkers gemakkelijk 

applicaties aanklikken, zoals specifieke intranetpagina’s of 

cliëntmanagementsystemen. Daarnaast biedt de werkplek een 

vereenvoudiging op SharePoint zodat medewerkers eenvoudiger documenten 

kunnen beheren en kunnen ze in één klik hun e-mailbox, agenda of contacten 

openen. Het Lemontree concept biedt ook de mogelijkheid voor telefonie en 

conferencing via de PC of andere devices. Workspace 365 is door Lemontree 

zodanig ingericht dat de zorgmedewerkers meer tijd hebben voor cliënten 

door gebruik te maken van een gebruiksvriendelijke werkplek vanaf elk device. 

Klant: Fundis Groep 

Zorg instantie 

Nederland 

 

Reseller: Lemontree 

ICT-dienstverlener 

Alphen a/d Rijn  

www.lemontree.nl 
 

Resultaten 

Specifieke apps per medewerkersgroep. 

 

Device en plaats onafhankelijk werken. 

 

Betrouwbare en uniforme werkplek voor 

verhoging van productiviteit.  
 
 
 

  

                  “Het OneDesk  

                    Mobile concept van  

                    Lemontree biedt  

                    Fundis medewerkers een 

gebruikersvriendelijke werkplek die 

altijd en overal toegankelijk is vanaf 

meerdere devices.” 

Saskia Otten, Manager Backoffice, 

Fundis Services  
 

 

Over Workspace 365 

Workspace 365 is hét platform om je 

manier van werken te vereenvoudigen: 

alles wat je nodig hebt om je werk te 

doen, geïntegreerd in één werkplek. 

 

Complete controle over je documenten, 

e-mail en elk ander bedrijfsproces via 

één centraal startpunt in je browser, 

vanaf elk device. 

  

Door in te loggen op de werkplek kun je 

in één klik zowel web- als Windows 

applicaties openen. Door eenvoudige 

Business Apps zoals Project 

Management, Activiteiten of 

Tijdsregistratie, vereenvoudig je elk 

proces. 

 

Ervaar een demo of lees meer op: 

www.workspace365.net 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenvoudig toegang tot applicaties in een uniforme werkplek 

voor 1.300+ zorgmedewerkers binnen diverse ondernemingen 
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PRAAT MET EEN SPECIALIST 

Gratis demo proberen? 
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