
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk via mobielwerken@menscentraal.com.  
 

 
 
 

 

Wat is mobiel werken? 
Mobiel werken is een product uit de MensCentraal 
Toolbox. Hiermee kunt u op elke willekeurige locatie, via 
een laptop, tablet of zelfs smartphone, inloggen op 
MensCentraal.  
 
U heeft een werkende internetverbinding, VPN Client 
programma én een persoonlijk VPN Client account nodig 
om mobiel te kunnen werken. 

Waarom handig? 
U werkt niet altijd op een vaste werkplek op kantoor, 
maar werkt soms thuis, bent onderweg of bij klanten 
thuis. Daar heeft u geen toegang tot een beveiligde 
internet verbinding om in te kunnen loggen op 
MensCentraal. Toch wilt u bijvoorbeeld aan de 
keukentafel direct samen met de klant een 
aanvraagformulier invullen, gespreksinformatie 
vastleggen of zelfs direct dienstverlening uitzetten naar 
andere organisaties. Mobiel werken maakt dit mogelijk.  

  

Wat is VPN? 
VPN staat voor Virtueel Privaat Netwerk. Een VPN zorgt 
ervoor dat een laptop, tablet of smartphone die zich op 
een plek bevindt zonder beveiligd netwerk, toch een 
veilige verbinding met MensCentraal tot stand kan 
brengen. Het is alsof het apparaat binnen beveiligde 
kantoormuren staat en hierdoor toegang heeft tot 
MensCentraal. 

Hoe vraagt u een offerte aan?  
Stuur een e-mail naar 
mobielwerken@menscentraal.com met daarin: 

 Het aantal medewerkers die mobiel willen 
werken. 

 De periode waarvoor u mobiel werken wilt 
afnemen. 

 

Kosten 
Uw organisatie sluit een abonnement af voor € 10,- per 
maand, per gebruiker, excl. BTW en eventuele 
implementatie ondersteuning.  

Helpdesk 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar 
mobielwerken@menscentraal.com.  

  
 

De implementatie 
 
Uw medewerkers kunnen in een handomdraai mobiel werken. Het enige wat zij moeten doen is de juiste software 
downloaden, installeren en configureren. Binnen een half uur kunnen zij op elke willekeurige locatie gebruik 
maken van MensCentraal. 
 

1. Na het tekenen van de offerte hebben wij de volgende informatie nodig van alle toekomstige gebruikers van mobiel 
werken: Voornaam + Achternaam | Mobiel telefoonnummer | E-mailadres | Organisatie | Afdeling.  
 
2. MensCentraal maakt een persoonlijk VPN account voor alle gebruikers aan en verstuurt de inloggegevens per sms.  
 
3. MensCentraal stuurt tevens een e-mail naar alle gebruikers met een link naar de installatie & configuratie 
handleiding én een document met hun persoonlijke VPN certificaat.  
 
4. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de installatie van de VPN Client en het activeren van hun persoonlijke 
account. De installatie & configuratiehandleiding helpt hen hierbij.  
NB. Wanneer zij zelf niet de juiste beheerdersrechten hebben om het VPN Client programma te installeren, schakelen 
zij zelf de functioneel beheerder binnen uw organisatie in om het programma te downloaden en te installeren. 
 
5. Mocht u of uw collega er niet uitkomen, neem dan gerust contact op met de helpdesk van mobiel werken.  
Wij helpen u graag. Uiteraard kunnen wij ook de gehele implementatie voor u verzorgen.  
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