
SUCCESVOL SAMENWERKEN VANUIT HUIS, 
KANTOOR OF ONDERWEG
MET YEALINK & MICROSOFT TEAMS



GA VOOR EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING
VANUIT HUIS, OP KANTOOR & ONDERWEG

Termen als "het nieuwe werken", "modern workplace", "work-life balance" en "hybride werken" 

komen al een aantal jaar voorbij. Tegenwoordig is het geen gesprek meer over de toekomst, maar 

is deze manier van werken voor veel organisaties de nieuwe norm. Zowel de behoefte van de 

werkgever als werknemer is drastisch veranderd. Dit heeft als gevolg dat je als werknemer vanaf 

meerdere plekken zelfstandig, maar ook goed moet kunnen samenwerken. In dit whitepaper

belichten we meerdere uitdagingen waar een future worker tegenaan kan lopen en hoe je ze als 

werkgever het beste kunt ondersteunen hierbij.

UITDAGING 1: WERKEN OP VERSCHILLENDE PLEKKEN

65% van de werknemers werkt hybride. Een deel van de tijd zijn ze op kantoor, een ander deel 

thuis, en vaak werkt men ook onderweg door. Afhankelijk van iemands persoonlijkheid en functie 

binnen de onderneming, brengt dit uitdagingen met zich mee.

ONZE TIPS OM DE FUTURE WORKER TE HELPEN

Denk goed na over het type werkzaamheden dat een medewerker uitvoert en vraag je af of dit 

allemaal mogelijk is op kantoor, op een thuiswerkplek en onderweg. Stel in elk geval vragen over 

de mogelijkheid tot benadering van(gedeelde) documentatie en software, professionaliteit van de 

apparatuur werknemer (verstaanbaarheid en zichtbaarheid) en de mogelijkheid tot content delen 

op afstand.

Deel je aantekeningen live met deelnemers op afstand

Maak je bijvoorbeeld aantekeningen op een whiteboard of

flipchart, dan richt je de UVC30 Contentcamera daarop, 

zodat deelnemers van de vergadering, les of training 

direct mee kunnen denken en kijken.
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https://www.lydis.nl/product/yealink-uvc30-contentcamkit
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UITDAGING 2: WERKEN IN INSTABIELE OMGEVINGEN

De ene werkomgeving is gevoeliger voor afleiding dan de andere. De focus kan verstoord worden 

door bijvoorbeeld overleggende collega's op kantoor, gezinsleden & huisdieren thuis of 

achtergrondgeluiden onderweg. Bij het faciliteren van hybride werken, moet je dus ook denken 

aan manieren om de focus te bevorderen, op basis van de verschillende werkomgevingen.

ONZE TIPS OM DE FUTURE WORKER TE HELPEN

Breng helder in kaart in welke situaties medewerkers zich bevinden & welke onderbrekingen ze 

daarbij kunnen ervaren. Je werkt toe naar een scenario waarin de focus optimaal is.

Filter achtergrondruis weg tijdens het bellen & 

videovergaderen. Met een Yealink noise-cancelling

bluetooth headset bijvoorbeeld. Het kost minder energie 

& geeft een professionelere indruk als je goed verstaanbaar

bent en je gesprekspartner goed kan verstaan. Zo waarborg 

je efficiënt werken in iedere omgeving.

UITDAGING 3: NOG MEER SAMENWERKEN

Een goedlopende samenwerking is één van de belangrijkste elementen van succes. Naast 

succesvol vergaderen zijn natuurlijk ook andere factoren die de kwaliteit van de samenwerking 

beïnvloeden. Bijvoorbeeld: Weten teamleden wat ze van elkaar kunnen verwachten qua planning 

& persoonlijke krachten? Wie is wanneer via welke weg bereikbaar?

ONZE TIPS OM DE FUTURE WORKER TE HELPEN

Zorg dat teams samen evalueren en reflecteren op de samenwerking: wat gaat er goed en wat kan 

er beter?

https://www.lydis.nl/producten/headsets/draadloze-bluetooth-headsets
https://www.lydis.nl/producten/headsets/draadloze-bluetooth-headsets
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Faciliteer passende samenwerkingstools. 

Zo kun je met het gehele team gemakkelijk 

en duidelijk communiceren via Microsoft 

Teams. Daarnaast kun je ervoor kiezen om 

van de samenwerkingsruimtes volledig 

geïntegreerde volledig geïntegreerde 

Microsoft Teams Rooms te maken, waarbij 

hardware één is met het platform.

UITDAGING 4: WERKEN OP VERSCHILLENDE DEVICES

Veel medewerkers gebruiken niet alleen een laptop of PC voor het werken, maar werken ook vanaf 

smartphone of tablet. Daarbij komt dat sommige devices zowel voor persoonlijk als zakelijk 

gebruik ingezet worden. Een uitdaging hierbij kan zijn dat alle applicaties & documenten 

bereikbaar moeten zijn vanaf verschillende devices.

ONZE TIPS OM DE FUTURE WORKER TE HELPEN

Het is belangrijk om te weten welke devices medewerkers graag gebruiken voor hun werk in 

verschillende scenario's en voor verschillende doeleinden, zoals analyseren, chatten, bellen of 

brainstormen. Daarnaast is het goed om als werkgever duidelijk aan te geven welke devices

werknemers mogen gebruiken.

De Yealink CP900 is een premium, draagbare USB / 

Bluetooth-speakerphone, ideaal voor vergaderruimtes,

persoonlijk gebruik en onderweg. Deze sluit je makkelijk

aan via USB-kabel of bluetooth op verschillende apparaten.

SUCCESVOL SAMENWERKEN IN DE TOEKOMST: ZORG VOOR EEN VLOEIENDE 
OVERGANG

Sta erbij stil dat de successen van werknemers afhankelijk zijn van zijn huidige & toekomstige behoeftes. 

Dit is natuurlijk verschillend per persoon & rol, maar eerder in dit artikel zag je al dat er wel een 

bepaalde tendens is: het nieuwe werken wordt steeds flexibeler en er is behoefte een aan vloeiende 

overgang van de ene werksituatie naar de andere. Probeer hier dus tijdig op in te spelen om ook in de 

toekomst succes te bereiken!

https://www.lydis.nl/producten/videoconferencing-apparatuur/microsoft-teams-hardware
https://www.lydis.nl/product/yealink-cp900-hd-speakerphone-uc-teams


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).
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WAT KAN MICOROSFT TEAMS BETEKENEN IN JOUW BEDRIJF?

Betere samenwerking Communicatie op afstand Eenvoudig projectbeheer

MEER WETEN?

Heb je een vraag of wil je meer informatie over de MTR producten van Yealink? Neem dan contact op met onze 

productmanagers Ricky Ong (ricky.ong@lydis.com) en Alexander Klomps (alexander.klomps@lydis.com).
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