
KLM ICT en HR 
reguleren door 

overheidsmaatregelen 
schaarse kantoor-

werkplekken met de 
Save a desk App

“De pilot voor 
het eenvoudig 
reserveren van 
werkplekken is 

succesvol”





KLM werd opgericht op 7 oktober 1919 en is de oudste 

luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder haar oorspronkelijke 

naam opereert. KLM vervoert jaarlijks tientallen miljoenen passagiers 

en honderden tonnen vracht en vormt met KLM Cityhopper en 

Transavia het hart van de KLM-Groep. Via haar enorme netwerk met 

vele bestemmingen, biedt KLM directe verbindingen met belangrijke 

steden en economische centra over de hele wereld. KLM is partner 

in de SkyTeam Alliantie, een samenwerking die reizigers nog meer 

mogelijkheden biedt: 1.063 bestemmingen in 173 landen.

Unica ICT Solutions is een snelgroeiende allround ICT-dienstverlener en onderdeel 

van één van de grootste technisch dienstverleners van ons land, Unica Groep. Met 

een team van gespecialiseerde consultants worden dagelijks slimme oplossingen 

bedacht en geïmplementeerd bij klanten als KLM. Van apps en digitale werkplek 

tot de complete netwerkinfrastructuur, Unica ICT Solutions zorgt dat het werkt, 

samen met de klant.



Een manier om werk-
plekken zo optimaal 
mogelijk in te zetten

Tijdens de crisis werd als gevolg van de 

overheidsmaatregelen met betrekking tot het 

1,5m afstand houden, het aantal werkplekken 

op kantoor erg beperkt. Waar er eerst volledig 

vanaf kantoor werd gewerkt verplaatste het werk 

zich de afgelopen periode naar de thuiswerkplek. 

Talloze organisaties kregen ermee te maken. 

Toen we volgens de richtlijnen weer vaker naar 

kantoor mochten groeide bij organisaties de 

noodzaak de beschikbaarheid van werkplekken 

zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Zo ook 

bij KLM. KLM zocht tijdens de crisis daarom 

naar een manier om de beschikbare kantoor 

werkplekken zo optimaal mogelijk in te zetten.



Door de richtlijn van de overheid om overal 1,5 meter 

afstand te houden, kon soms meer dan 50% van de 

Arbo werkplekken niet gebruikt worden. Hierdoor 

waren er soms op de ene plek meer mensen op 

kantoor dan werkplekken en op andere plekken 

juist andersom. Een app waarin je kunt zien waar 

werkplekken beschikbaar zijn is dan een belangrijk 

hulpmiddel om meer uit je dag te halen.

Vanuit de behoefte van medewerkers om op een 

eenvoudige manier inzicht te hebben in de beschikbare 

werkplekken en een werkplek te kunnen reserveren is 

er, na uitvoerig overleg met de specialisten van Unica 

ICT Solutions, een app ontwikkeld waarmee deze 

behoefte direct kon worden ingevuld. Het is om allerlei 

redenen niet voor iedereen mogelijk vanuit huis te 

werken. Waar thuiswerken niet kon, was het boeken 

van een schaarse werkplek op anderhalve meter 

afstand cruciaal. 

“We zochten 
een app 

waarmee onze 
medewerkers 

meer uit hun dag 
kunnen halen”

De app vervult direct 
de behoefte



De vraag van KLM 
vertaald naar een app 
vol functionaliteit

Unica was bereid om naar KLM te luisteren en heeft 

de vraag van KLM vertaald naar een app waarmee we 

een pilot konden doen om de functionaliteit te testen. 

Na een digitale meeting zijn de specialisten op het 

gebied van Powerapps aan de slag gegaan met het 

ontwikkelen van de Save a Desk App.

De praktische Save a Desk app biedt organisaties een 

opstap in het toevoegen van meerdere oplossingen 

om nog pragmatischer en wendbaarder te werken. 

De specialisten van Unica ICT Solutions hebben de 

Save a Desk app gebaseerd op het 365-platform, in 

combinatie met het Microsoft Power Platform.

Henk Smeenk, Concept Owner Hybride Werken, 

vertelt. “In onze zoektocht naar een eenvoudige 

manier van het reserveren van werkplekken, om in 

te spelen op de gevolgen van de pandemie voor de 

beschikbaarheid van voldoende Arbo werkplekken, 

kwamen we gelukkig in contact met Unica ICT 

Solutions.”

“Gelukkig 
kwamen we in 

contact met Unica 
ICT Solutions”



ICT- en HRM-afdeling testen tijdens pilotfase

De app is geïmplementeerd in de KLM-omgeving 

en tijdens een pilot gebruikt door twee groepen 

medewerkers; de ICT-organisatie op Schiphol Rijk en 

de HR-afdeling op het hoofdkantoor. Omdat het advies 

voor de 1,5 meter na verloop van tijd werd versoepeld 

en thuiswerken meer een regel werd verdween de 

schaarste op kantoor aan Arbo-werkplekken ook, 

waardoor er minder behoefte was om een werkplek 

te reserveren. Dit was ook aanleiding om tot dan 

nog geen nieuwe functionaliteit aan de app toe te 

voegen. “Het contact met de medewerkers van 

Unica ICT Solutions is steeds erg professioneel en 

prettig verlopen. We zijn dan ook erg tevreden over 

de samenwerking”, zo verwoordt Smeenk. Door 

de veranderde omstandigheden is de app nog niet 

breed in KLM geïntroduceerd. Voor KLM heeft de 

app het noodzakelijke inzicht in beschikbare Arbo 

werkplekken geboden, zodat medewerkers niet naar 

kantoor hoefden te komen als er geen werkplek meer 

beschikbaar was. Kortom, een succesvolle pilot van 

de Save a Desk App!

“De app gaf ons 
het noodzakelijke 

inzicht in 
beschikbare Arbo 

werkplekken”



Unica ICT Solutions

088 - 22 22 676

ictinfo@unica.nl

www.unica.nl/ict-solutions


