HET NIEUWE SAMENWERKEN:
DAT DOE JE OVERAL

Speel in op de behoeftes van de future worker en verzorg passende
(samen)werkplekken.

FUTURE WORKERS

DE TOEKOMSTIGE WERKER HEEFT NIEUWE GEWOONTES
& BEHOEFTES
De manier van werken is voor veel organisaties sterk veranderd in de afgelopen paar jaren. Ook de
behoeftes van medewerkers veranderen snel. Wisselen van baan gebeurt steeds vaker en sneller.
Zorg dat je weet wat medewerkers nodig hebben, zodat ze niet alleen nu, maar ook in de toekomst

successen kunnen boeken en dat je ze met plezier voor je blijven werken!
Lees hieronder over de 5 typische kenmerken van de future worker. En hoe je daarbij passende
oplossingen biedt.

1. WERKEN OP VERSCHILLENDE
LOCATIES
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. Voor creatieve
samenwerkingsrollen kan het complexer
zijn om de juiste tools te faciliteren dan

voor routine gestuurde onafhankelijke
rollen. Zorg dat iedereen ook op afstand
in verbinding blijft en kan vergaderen.

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.
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3. MEER EN MEER
SAMENWERKEN
81% van de mensen gaat de komende
tijd nog meer samenwerken. Hierbij

stijgt het aantal calls & de behoefte aan
samenwerkingstools. Naast succesvol
vergaderen zijn er 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?

4. WERKEN MET VERSCHILLENDE
PLATFORMS
76% van de mensen gebruiken tijdens het werken
meer dan één UC-platform. Hierbij is de behoefte

aanwezig om de workflow te optimaliseren bij het
schakelen van tool naar tool. Bijvoorbeeld omdat
klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke
relaties liever met Google Meets werken, terwijl de

eigen organisatie overwegend met Teams werkt.
Zorg dat men flexibel gebruik kan maken van
meerdere platforms. Daarmee bespaar je

uiteindelijk tijd en dus kosten.
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5. WERKEN OP VERSCHILLENDE
DEVICES
78% van de mensen werkt op meer dan
één apparaat. De overgang van het ene

naar het andere device moet soepel
verlopen om efficiëntie te waarborgen.
Denk daarom goed na over welke
applicaties & documenten bereikbaar

moeten zijn vanaf welke devices.

ZO ZIET DE NIEUWE WERKPLEK ERUIT
Richt persoonlijke werkplekken en samenwerkruimtes toekomstbestendig in. Denk hierbij goed na

over:
•

De verschillende scenario's waarin men zelfstandig werkt: waar bevinden medewerkers zich

•

De verschillende redenen om samen te komen

•

De intensiteit van contact met externe partijen

•

De verwachtingen en behoeftes van medewerkers, nu en in de toekomst.

Deze factoren hebben allemaal een invloed op de inrichting van verschillende soorten werkplekken.

Hieronder lees je hoe je deze inricht met passende Yealink devices.

A. PERSOONLIJKE WERKPLEKKEN INRICHTEN
Een geordende werkplek om optimaal te focussen helpt medewerkers om efficiënt te werken. In

het tijdperk van hybride werken houdt dit voor velen ook in dat veel besprekingen online
plaatsvinden. Als medewerkers bellen met collega's, klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke
relaties, is het belangrijk dat ze op hun eigen werkplek goed in beeld komen en goed verstaanbaar
zijn. Richt de werkplekken daarom in met passende Yealink apparatuur!
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TIP VOOR PERSOONLIJKE
WERKPLEKKEN
Schaf kwalitatieve devices aan waar
gebruikers makkelijk mee om kunnen gaan.

Ook als ze niet direct beschikken
over technische ondersteuning. Om goed
verstaanbaar en zichtbaar te zijn, kies je
voor een combi van een goede Yealink

headset & webcam.

B. DE PORTABLE WERKPLEK INRICHTEN (ONDERWEG WERKEN)
Forenzen en medewerkers die voor hun werk veel naar verschillende locaties reizen, werken vaak
ook tijdens het reizen. Tijdens (video)bellen in de auto, het OV of een hotel wil je net zo

professioneel overkomen als op vanuit huis of kantoor. Zorg daarom dat je passende devices
faciliteert voor een up to date ‘portable werkplek’. Zoals de Yealink UVC20 webcam.

TIP VOOR DE PORTABLE WERKPLEK
Houd rekening met de tijd die medewerkers
achtereen onderweg werken & de aard van

het werk. Iemand die veel (video)belt zul je
andere devices geven dan iemand die dat
maar sporadisch doet. Om reistijd optimaal te

benutten, wil je in elk geval een oplossing die
snel werkt en makkelijk in- en uit te pakken is.
Een draadloze headset is daarom vaak de
ultieme uitkomst. Bijvoorbeeld de Yealink

BH72.
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C. SAMENWERKPLEKKEN INRICHTEN
Nieuwe soorten ruimtes om samen te werken zijn populair. Zo kregen we bijvoorbeeld de huddle
room & brainstormruimte erbij. Samenwerkplekken zijn vaak vergaderruimtes, maar kunnen ook
afgebakende ‘hokjes’ zijn of open ruimtes waarin meerdere groepen kunnen samenkomen.
Afhankelijk van de functie(s) van een samenwerkplek, variëren de behoeftes aan ondersteunende

apparatuur. Zorg dat je voor de juiste oplossing kiest die past bij je doelen.

TIP VOOR SAMENWERKPLEKKEN
Inclusiviteit is een veelvoorkomende uitdaging
bij hybride meetings. Houdt er rekening mee
dat iedere deelnemer een bijdrage kan

leveren op het juiste moment. Om te zorgen
dat iedereen goed te zien en horen is, heb je
een oplossing nodig die dit voor de beoogde
ruimte verzorgt. Kies bijvoorbeeld voor een

all-in-one videoconferencing bar of een
Microsoft Teams Rooms systeem.

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 geminimaliseer d.

•

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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