
Een app voor 
medewerkers



Medewerkers-app

Waarom een medewerkers-app? 
 
Veel bedrijven werken  nog met een intranet voor de interne communicatie. 

Dit is vaak log en staat vol met overbodige en verouderde informatie. 

Resultaat: het wordt veel te weinig gebruikt. Een app biedt een aantal 

voordelen:  

Gemak 
Een app is veel sneller in het gebruik. Iedereen heeft een telefoon in de zak. In 

de app ben je direct ingelogd. 

Gebruik 
Uit resultaten van onze app blijkt dat deze 3x zo veel gebruikt worden als het 

intranet. Logisch ook: met een app bereik je ook de mensen die niet de hele 

dag achter een PC zitten. 

Bereikbaarheid 
Met een app kan je je medewerkers direct bereiken via pushberichten. Zo 

hoeft niemand belangrijke informatie meer te missen.



case: T-Mobile



T-Mobile medewerkers-app

T- M o b i l e  —  2 0 1 3

“Geef onze medewerkers  
een tool waarmee ze het 
merk kunnen uitdragen.”



T-Mobile
Het begon als service app 

De app begon eigenlijk niet eens als 

medewerkers-app maar als service-app. 

Iedere medewerker heeft in de privé 

sfeer wel eens te maken met mensen 

die een vraag of probleem hadden 

rondom hun abonnement. 

Met de app kunnen medewerkers deze 

vraag direct inschieten bij wegcare en 

supersnel een oplossing krijgen.  

- Klant blij  
- Medewerker blij 
- T-Mobile blij



T-Mobile
Nieuwsberichten 

Omdat toch elke medewerker 

met de app liep, was het 

toevoegen van intern nieuws 

een logische stap.



T-Mobile

Collega’s vinden 

En een smoelenboek om snel 

collega’s te kunnen vinden… 

Dit groeide uit tot het 

contactmiddel tussen 

medewerkers: snel een collega 

vinden en direct bellen.



T-Mobile
Vriendenvoordeel! 

Met de optie ‘Vriendenvoordeel’ 

werd de app echt een hit.  

Medewerkers kunnen cadeautjes 

weggeven aan wie ze maar 

willen: korting op abonnement, 

extra databundel, maandje 

Deezer muziek etc…



Resultaten

“Met opties als serviceverzoeken en 
vriendenvoordeel maken we 

medewerkers ambassadeurs!”

T- M o b i l e  —  2 0 1 4



Resultaten
Bereik  
85% van de medewerkers 

gebruikt de app geregeld. 

Gebruik  
3x zo veel gebruik als het 

intranet. 

Succes 
Internationale uitrol binnen de 

Deutsche Telekom groep.



Case: Thales group



Thales group
Thales is een groot internationaal high 

tech bedrijf met Nederlandse roots. 

Ze ontwikkelen hight tech 

oplossingen voor onder andere 

defensie (goal keeper) en de NS 

(detectiepoortjes op de stations). 

De Thales medewerkers-app richt 

zich echt op interne communicatie: 

• Nieuws 

• Aanmelden voor interne activiteiten 

• Collega’s vinden



Case: Kuehne+Nagel



Date 

Name

Kuehne + Nagel
Kuehne + Nagel is met 74.000 

man een van de grootste 

logistiekbedrijven in de 

wereld.  

Hun medewerkers-app biedt 

ook nieuws, activiteiten en 

collega’s vinden maar ook 

meer interactie: interne polls.
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Next steps

Met een medewerkers-app is 

nog veel meer mogelijk. Denk 

aan: 

• Peer reviews 

• Urenregistratie 

• Betalingen in de kantine 

• Positiebepaling binnen het 

gebouw d.m.v. beacons.



Hoe we werken

Een meterwerkers-app is maatwerk.  
Wij hebben geen out-of-the-box oplossingen maar maken de functionaliteit 

die je nodig hebt op maat of passen die aan.  

Alles is dus mogelijk. 

De investering om een medewerkers app te laten ontwerpen, bouwen en 

uitrollen is meestal zo’n €40.000 tot €60.000, afhankelijk van je wensen.



Oberon 

Stadhouderskade 160, Amsterdam 

www.oberon.nl

Meer weten? 

Bel of mail even… 

Oberon 
Stadhouderskade 160 
Amsterdam 
www.oberon.nl  

Hans-Peter Harmsen 

hph@oberon.nl 
0654 337 7275

Hans-Peter Harmsen 

0654 337 275 
hph@oberon.nl
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