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Veiligheid ICT

Principes digitaal werken: Sittard
Wij zijn een digitaal samenwerkende organisatie, intern en met klanten
a. Digitaal tenzij
B. Samenwerkplatform voor teamgericht samenwerken en extern gericht samenwerken
C. Digitaal informatiebeheer, waaronder als eerste vereiste een zaaksysteem voor
gestructureerd en procesgericht werken digitaal samenwerken
D. Digitale dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk
Wij bieden flexibele en up-to-date digitale basisvoorzieningen in onze huisvesting
a. Dekkende WIFI van hoge kwaliteit
B. Fysieke ruimten (zowel in het werkgedeelte als het gastengedeelte) zijn ingericht met (mobiele)
digitale vergadervoorzieningen
C. Onze digitale werkplekvoorzieningen zijn ingericht op ‘mobiel, tenzij’ om tijd- en
plaatsonafhankelijk te kunnen werken en onze diensten aan te bieden
D. Adequate internetvoorzieningen met voldoende netwerkkwaliteit om continuïteit, kwaliteit en veiligheid van
digitaal bellen, vergaderen, werken met applicaties en externe samenwerking
mogelijk te maken
Wij bieden keuzemogelijkheden aan onze medewerkers binnen (nog vast te stellen) marktconforme kaders
Wij zijn vaardig in het digitaal samen te werken
a. Wij bieden per gebruikersgroep maatwerk in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

