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Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de patiëntenvereniging 

Levenmetkanker en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze drie grote 

organisaties op het gebied van kanker hebben hun krachten gebundeld voor 

innovatie: om betrouwbare informatie en (ervarings)kennis samen te brengen. 

Kanker.nl over de zoektocht naar een online werkplek 

Harrie Heerkens, Product Owner Kanker.nl: “Wij waren in eerste instantie 

gevestigd in het pand van KWF Kankerbestrijding. Naarmate wij verder 

groeiden, raakten we steeds zelfstandiger en ontstond de behoefte voor een 

eigen omgeving. We zijn hiervoor op zoek gegaan naar een totaalleverancier 

van ICT met verstand van online werkplekken.” 

Een gebruiksvriendelijke online werkplek 

Wim Behage, directeur bij ICT-totaalleverancier Accent: “Om een 

gebruiksvriendelijke, online ICT-omgeving voor Kanker.nl te realiseren hebben 

we MijnDesktop.Online ingericht door Office 365 en Workspace 365 te 

combineren. Een online werkplek die de krachtige techniek van Office 365 

combineert met een gebruiksvriendelijke omgeving. Hiermee worden 

documenten nog makkelijker gestructureerd en gedeeld. En uiteraard staat de 

persoonlijke informatie veilig opgeslagen. Door de vereenvoudiging van 

SharePoint en toegang tot applicaties kunnen medewerkers van Kanker.nl zich 

volledig focussen op het ondersteunen van mensen die contact opnemen.” 

Kanker.nl over de online werkplek 

Harrie Heerkens: “Dankzij Workspace 365 kunnen we zeer efficiënt en veilig 

werken. Wanneer we inloggen krijgen we direct inzicht in onze recente 

documenten, mails, nieuws en meer. Daarnaast kunnen we al onze documenten 

en applicaties eenvoudig openen vanaf ieder apparaat. Hierdoor hebben we 

alle aandacht voor onze kernactiviteiten. En dat is voor ons uiteindelijk het 

belangrijkste!” 

Klant: Kanker.nl 

Stichting voor (ex-)kankerpatiënten en 

naasten 

Nederland 

 

Reseller: Accent 

ICT-dienstverlener 

Sneek 

www.mijndesktop.online 

 

Resultaten 

Snel en veilig toegang tot documenten, 

informatie en applicaties op ieder device 

 

Een flexibele en persoonsgebonden 

werkplek, voor iedere medewerker 

 

Een eenvoudige werkplek voor 

verhoging van productiviteit  
 
 
 

  

                  “Dankzij Workspace 365  

                    kunnen we zeer efficiënt                 

                    en veilig werken met 

onze online werkplek. Al onze 

documenten en applicaties openen 

we eenvoudig vanaf ieder apparaat.” 

Harrie Heerkens, Product Owner, 

Kanker.nl 
 

 

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 of Activiteiten 

vereenvoudig je elk proces. 

 

Ervaar een demo of lees meer op: 

www.workspace365.net 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Medewerkers openen eenvoudig applicaties en beheren 

documenten veilig vanaf ieder apparaat  

Ervaar de demo Producttour 

 

Gratis uitproberen? 
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