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Naar een positieve 
werkervaring
Hoge productiviteit, tevreden werknemers

De Nederlandse overheid wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn 
en tegelijkertijd de dienstverlening verbeteren. Citrix biedt hiervoor een 
nieuwe digitale werkomgeving die mensen de ruimte geeft om optimaal 
van hun talenten gebruik te maken, zonder daarbij te worden afgeleid door 
technologie.  
 
Citrix Workspace geeft mensen binnen één platform toegang tot al hun 
gegevens, toepassingen en taken. Eénmaal inloggen is voldoende om veilig 
toegang te krijgen tot alle diensten en middelen die ze nodig hebben,  
zodat iedereen overal ongehinderd zijn werk kan doen.
 
Citrix Workspace is ontworpen voor een werkervaring zonder ergernis  
over onhandige technologie. Het stelt mensen in staat te werken zoals  
zij dat willen, overal waar het werk gedaan moet worden. Veel organisaties 
grijpen de huidige tijd aan om nieuwe, flexibele werkmodellen te omarmen 
en mensen een prettige werkomgeving te geven waarin ze optimaal kunnen 
presteren. Citrix helpt daarbij door dagelijkse taken in de intelligente Digital 
Workspace overzichtelijk te organiseren. Saaie en repetitieve taken worden 
zo veel mogelijk geautomatiseerd, zodat mensen zich kunnen concentreren 
op taken die meer voldoening geven. Zo stimuleert Citrix betrokkenheid, 
productiviteit en innovatie, met behoud van privacy en veiligheid.
De Nederlandse overheid heeft een grote verantwoordelijkheid naar haar 
burgers en eist daarom een intelligente beveiliging van de werkomgeving. 

Citrix Workspace beschermt werknemers volgens het Zero Trust–model, 
zonder dat dit een plezierige werkervaring in de weg staat. Citrix Analytics 
maakt het mogelijk potentiële bedreigingen te detecteren en onschadelijk 
te maken, maar ook prestatieproblemen aan te pakken, lang voordat 
medewerkers daar in hun dagelijks werk iets van merken. Machine learning 
en kunstmatige intelligentie analyseren het netwerkverkeer in realtime, 
zodat mogelijke dreigingen automatisch worden geneutraliseerd  
en mensen overal kunnen vertrouwen op een stabiele en soepel werkende 
werkomgeving.
 
Citrix Workspace is een betrouwbare en servicegerichte oplossing die 
medewerkers overal kunnen gebruiken: thuis, vanuit iedere vestiging,  
aan elk bureau en onderweg. Het maakt niet uit waar applicaties en data 
zich bevinden, in een hybride, on–premises of multicloud–omgeving: uw 
mensen hebben altijd veilige toegang tot alles wat ze nodig hebben.
 
Neem contact op met onze Accountmanager Overheid als u meer wilt 
weten over wat Citrix voor u kan betekenen om voor uw medewerkers de 
beste digitale werkomgeving te realiseren.
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