
PROFESSIONELE HEADSETS VOOR 
IEDERE (THUIS)WERKPLEK
HOE EEN PROFESSIONELE HEADSET BIJ DRAAGT AAN 
EFFECTIEVER WERKEN



WAT KUNNEN PROFESSIONELE HEADSETS BETEKENEN VOOR JE 
VERGADERINGEN?

Met het gebruik van professionele headsets tijdens je videovergadering ondervindt je minder 

problemen dan met ingebouwde of consumentenapparaten. De vergaderingen worden inclusiever 

en productiever.

INCLUSIEVE VERGADERINGEN

Het is voor bedrijven van groot belang dat de teams een gevoel van verbinding behouden. Als dit 

niet het geval is kan de bedrijfscultuur verzwakken en op den duur zelfs leiden tot burn-outs bij 

werknemers. Omdat de teams elkaar veelal treffen in virtuele omgevingen, hebben werknemers 

tools nodig die ervoor zorgen dat ze het gevoel krijgen dat ze met elkaar in een ruimte zijn. 

Doordat je met een headset van kwaliteit goed verstaanbaar bent, maar ook de anderen in de 

meeting duidelijk verstaat, ervaar je ondanks de afstand een gevoel van inclusiviteit.

HYBRIDE WERKEN HEEFT DE VOORKEUR
VERTROUWEN OP DE PROFESSIONELE APPARATUUR
Sinds de pandemie is de kijk van werknemers op het werklandschap drastisch veranderd. Waar het 

vroeger de normaalste zaak was om dagelijks naar kantoor te gaan, neemt nu juist het hybride 

werken de overhand. Werknemers vinden het veelal zelfs dé ideale manier van werken als ze hun 

tijd kunnen verdelen tussen thuis, op kantoor of een andere locatie. Zo zijn ze mobieler en 

flexibeler dan ooit. Terug naar hoe het was voor de pandemie zien veel werknemers daarom niet 

zitten. Voor het samenwerken met collega's vertrouwen ze hierin volledig op de professionele 

apparatuur die er beschikbaar is voor video vergaderen. Op je eigen (thuis)werkplek ligt de focus 

hier vooral op het gebruik van professionele headsets.
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PRODUCTIEVE VERGADERINGEN

Naast de vele voordelen brengt het werk buiten 

kantoor vele afleidingen met zich mee. Denk aan 

bijvoorbeeld blaffende honden of geluid van 

buiten. Professionele headset zorgen voor het 

onderdrukken van ruis tijdens het praten en het 

wegfilteren van achtergrondgeluiden. Dit zorgt er 

bij elkaar voor dat je met een professionele headset 

beter gefocust blijft op de meeting. Daarnaast 

draagt het goed kunnen verstaan en begrijpen van 

elkaar het belangrijkste punt voor een goede 

samenwerking.

WANNEER IS EEN HEADSET PROFESSIONEEL?
VOORWAARDEN

Er zijn een aantal punten waaruit je kan opmaken of je een headset kunt classificeren als 

professioneel:

1. Certificeringen. Dit is de nummer 1 die aan geeft of een apparaat wel of niet professioneel is. 

Gecertificeerde producten hebben namelijk uitgebreide tests ondergaan om te voldoen aan 

prestatie- en functionaliteitsnormen voor professionele omgevingen. Je kunt hierbij denken aan 

UC-certificeringen voor videovergaderingsplatforms zoals Microsoft Teams en Zoom. Op deze 

manier krijg je met de headset de beste ervaring ongeacht welk UC-platform je gebruikt.

2. Noise cancellation. Natuurlijk kun je bellen met consumentenheadsets. Alleen is de noise

cancelling technologie in professionele headsets dé functionaliteit die je telefoongesprekken 

naar een hoger niveau tillen. Zo worden achtergrondgeluiden weggefilterd en ruis onderdrukt. 

Daarnaast zorgen de gemakkelijke functies op een headset ervoor dat je deze gemakkelijk kunt 

beheren zonder afgeleid te raken van je oorspronkelijke taak.

3. Support en firmware-updates. Bij certificeringen, maar ook de aanschaf van gerenommeerde 

merken komt ook een stuk bijkomende support en firmware-updates kijken. Hiermee ben je 

altijd verzekerd van de beste support wanneer er zich problemen met de headset voordoen. 

Daarnaast weet je met firmware-updates dat je (tot zo ver als mogelijk) headset meegroeit met 

de nieuwste technische mogelijkheden.
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ONTDEK DE PROFESSIONELE HEADSETS VAN YEALINK
GESCHIKT VOOR VERSCHILLENDE SITUATIES

BH7-SERIE: DRAADLOZE BLUETOOTH 

HEADSETS

De Yealink BH7-serie is perfect voor de 

hybride werker, zonder vaste werkplek die 

een headset zoekt om overal mee naartoe 

te kunnen nemen. Deze headsets zijn niet 

alleen stijlvol, maar ook 

gebruikersvriendelijk. Met de uitschuifbare 

microfoon neem je snel een 

telefoongesprek aan en door de noise-

cancelling functionaliteit kun je je 

gesprekspartner goed verstaan. 

WH6-SERIE: DRAADLOZE DECT 

HEADSETS

Heb je een vaste werkplek thuis die je 

hebt omgebouwd tot home office? Dan is 

de DECT headset een mooie draadloze 

optie voor jou. DECT-technologie zorgt 

voor een helder & veilig geluidssignaal 

met het toegevoegde gemak van 

bewegingsvrijheid. Zo kun je met je 

vertrouwde bureautoestel of DECT-

telefoon telefoneren, terwijl je je handen 

vrijhoudt. .
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DAAROM KIES JE VOOR YEALINK

• Samenwerking. Yealink ontwikkelt het aanbod in samenwerking met toonaangevende 

partners, zoals Microsoft.

• Kwaliteitscontrole. Met regelmatige uitvoering van pentesten door externe organisaties 

zijn kwetsbaarheden geminimaliseerd.

• Versleutelde installatie. Encryptie van communicatie tijdens het installeren en gebruiken 

van toestellen (o.a. IEEE 802. 1X).

• Up to date certificaten. Veiligheidscertificaten zijn eenvoudig up to date te houden door 

de gebruiker en ingericht op de nieuwste standaarden (IPv6).

UH-SERIE: WIRED USB HEADSETS

In termen van gebruiksgemak is een USB-

headset een van de meest voor de hand 

liggende keuzes voor vaste werkplekken. 

Een USB sluit je makkelijk aan je 

apparaten. De Yealink UH-serie is daarom 

een perfecte oplossing voor gebruik op 

kantoor, maar ook voor thuiswerkers. De 

bekabelde verbinding garandeert een 

onverstoord geluidssignaal. 

YHS-SERIE: WIRED RJ HEADSETS

Deze headsets zijn geschikt voor 

callcenter medewerkers, recepties, 

ontvangstruimtes of als je simpelweg een 

Yealink bureau telefoon hebt en 

handsfree wilt kunnen bellen. De Yealink

YHS-serie is zeer licht van gewicht, 

waardoor deze makkelijk overal mee 

naartoe te nemen is en nog makkelijker 

aan te sluiten door zijn plug & play functie. 

Met de Quick Disconnect ontkoppel je 

makkelijker. 


