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“Wie thuis kan werken, moet thuiswerken”, deze landelijke coronamaatregel leverde Pascal Langedijk (Senior Architect
Modern Workspace en Teamleider MWO bij JIVC) veel vragen op. Hoe zorg je dat 71.000 medewerkers van Defensie zo
snel mogelijk, goed beveiligd digitaal kunnen vergaderen? “Iedereen heeft een smartphone van de zaak, maar alleen met
elkaar bellen is niet wenselijk. Niets doen was geen optie, want veel medewerkers waren zelf alvast gestart met allerlei
samenwerkingstools die niet aan onze beveiligingseisen voldoen”, zegt Pascal. De missie voor de IT-architect van het
Joint IV Commando (JIVC), hét IT-bedrijf van Defensie onderdeel van Defensie Materieel Organisatie (DMO) razendsnel
thuiswerken aanbieden, maar dan wel volgens de strenge eisen van Defensie.

Public cloud enige optie

“Onze organisatie heeft een net wat andere kijk op exclusiviteit
en continuïteit dan andere grote bedrijven”, zegt Langedijk.
“Wanneer de burgerinfrastructuur uitvalt, moeten onze systemen het juist wél doen.” Bovendien moet interdepartementale
vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Defensie beschikt over samenwerkingstools, maar niet iedereen kan vanuit huis daarbij.
Het binnen een kort tijdsbestek aanzetten en opschalen van
een samenwerkingsplatform vanuit eigen datacentra is niet
realistisch. Een cloudplatform was de enige manier om het
voor elkaar te krijgen, maar dat ligt gevoelig: je moet een leverancier kunnen vertrouwen dat deze goed met je data omgaat.

De keuze voor Teams was snel gemaakt

Er was werk aan de winkel. Collega’s vergaderden en chatten
al via Zoom, FaceTime en andere samenwerkingsplatformen.
“Verbieden kan, maar een beter alternatief presenteren is veel
krachtiger”, ziet Pascal. Na één brainstorm met Ron Kolkman,
directeur JIVC, werd het Microsoft Teams. De argumenten: het
draait op alle computers en smartphones, het voldoet aan de
strenge veiligheidseisen en het gebruik kan wél goed gemonitord worden. In de datacentra van Microsoft blijft Defensie
eigenaar van de gegevens en de data verlaat het Nederlands
grondgebied niet. De continuïteit is gemakkelijk te regelen door
binnen het datacenter een of meerdere back-ups te draaien.

Lange dagen, nauw samenwerken
en vol gas geven

Er werden direct twee teams geformeerd. Het ene team nam
de inrichting van Teams op zich en het andere team beheert
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Azure Active Directory. Dit is het adresboek van Microsoft,
maar dan exclusief voor defensiemedewerkers. De coördinatie van beide teams was in handen van Pascal Langedijk en
Robert van Rooijen, productverantwoordelijke Generieke Services. Er was volgens hun maar één weg, en dat was vol gas
geven en zo snel mogelijk de online werkplek aanbieden. Dat
betekende van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werken in
nauwe samenwerking met Microsoft, de beveiligingsexperts
en natuurlijk de Beveiligingsautoriteit die uiteindelijk zijn zegen
geeft of de operatie afschiet.

De klok tikt

Dit was een hectische, maar ook een enerverende periode,
waarin de teams alle veiligheids- en continuïteitsissues moesten tackelen. Hoe configureer je Teams zodat je zeker weet
dat alleen defensiemedewerkers met elkaar samenwerken?
En hoe zorg je dat de vergaderingen niet opgenomen kunnen
worden, terwijl dit standaard wel kan binnen Teams? De klok
tikte, want verschillende onderdelen bij Defensie waren zelf al
gestart met verkenningen voor alternatieve manieren van communicatie.

Meer dan 30.00 actieve gebruikers

Na 7 werkdagen was het platform klaar voor gebruik dankzij
de kracht en schaalbaarheid van de cloud, maar ook vanwege
de geoliede samenwerking met Microsoft.
Nu was het tijd om 70.000 collega’s te informeren. Met behulp
van een script kreeg elke medewerker op 30 maart een e-mail
met inloggegevens. Vanaf dat moment ging het hard: na een
week maakten al 13.000 collega’s gebruik van de dienst en
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nu zijn dat er al meer dan 30.000. Dat
is meer dan het lijkt op zo’n grote organisatie, volgens Pascal. “Het ligt niet in
de aard van defensiepersoneel om veel
te vergaderen. Echter hebben degenen
die moeten vergaderen, evenals de ondersteunende diensten, via Teams wel
de weg naar elkaar gevonden.”

Even wennen aan functies

De collega’s hoefden overigens niet
vaak terug te vallen op handleidingen en
de speciale telefonische helpdesk. “Mijn
moeder kan er ook mee overweg”, lacht
Pascal, “en het helpt natuurlijk ook dat
ouders het konden leren van hun kinderen die via Teams virtueel les kregen.”
Al was het soms even wennen aan de
nieuwe functies. Binnen een videovergadering kun je door op een handje te
klikken virtueel een hand opsteken. Op
het einde van een vergadering staken
ineens bijna alle aanwezigen een hand
op. “Willen jullie nu allemaal iets vragen?
Men dacht dat dit een manier was om
afscheid te nemen!”, schateren Pascal
en Robert. “Maar over het algemeen
werkt het zeer intuïtief, ook omdat niet
alle knoppen beschikbaar zijn”, vult
Robert aan. “Alleen chat en videovergaderen is mogelijk. Het delen van bestanden bieden we aan op ons eigen,
afgeschermde netwerk.”

Grote evenementen
ook virtueel

Per dag maken er heel veel collega’s
gebruik van Teams om te videovergaderen, met elkaar te bellen en te
chatten. Maar sindsdien is het ook het

platform voor live events: interactieve
uitzendingen voor defensiepersoneel.
Via chat stellen kijkers vragen tijdens de
uitzending en deze interactiviteit geeft
betrokkenheid. Dat is een belangrijke
meerwaarde, zeker bij boodschappen
die gevoelig liggen.
Onlangs hield bijvoorbeeld de directeur
DMO, vice-admiraal Arie Jan de Waard,
zo’n live event voor 600 deelnemers,
geproduceerd en geregisseerd door
Pascal. “De registratie verliep met een
webcam, maar nu hebben we een team
met professionele middelen en hebben
we inmiddels meer dan 10 van dit soort
events gehouden”, zegt de IT-architect.

Online trainen en opleiden

Niet alleen dit soort evenementen blijven ondanks de coronamaatregelen
mogelijk, het is ook handig voor opleidingsdoeleinden. Cursisten hoeven niet
meer naar een locatie, maar volgen de
opleiding thuis. Een toekomstige manier om klassikaal onderwijs te geven is
via de Surface Hub, een enorm scherm
waarmee je gemakkelijk samen kunt
vergaderen en deelnemers dus niet alleen naar hun eigen laptop staren. Tot
die tijd worden aparte camera’s, microfoons en schermen ingezet. “Op deze
manier kunnen de opleidingen gewoon
doorgaan”, ziet Robert.

Teams in de toekomst

Blijft Defensie Microsoft Teams in de
public cloud gebruiken naast het eigen
bedrijfsnetwerk waarin collega’s bestanden met elkaar delen? In bepaalde

scenario’s gebruiken collega’s hiervoor
twee computers, of een computer en
een smartphone.
Wordt Teams ook ingezet bij missies en
is het sowieso een blijvertje? Dit ligt volgens Pascal eraan hoe Defensie om wil
gaan met het gebruik van de publieke
cloud. “De vraag is dan in hoeverre public cloud nog bruikbaar is onder buitengewone omstandigheden?
Aan de andere kant wordt steeds minder software voor eigen datacentra ontwikkeld. Dit zijn afwegingen die Defensie
anders maakt dan gewone organisaties.
We zijn ook bezig om vanuit onze eigen
infrastructuur een volwaardig samenwerkingsplatform te realiseren dat je
ook met je mobieltje kunt benaderen.”
Maar tot die tijd blijft Teams hét platform
dat dagelijks defensiemedewerkers verbindt.
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