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Anders Werken als basis
voor toekomstig succes
In 2020 zijn veel bedrijven, groot én klein, plots enorm gaan versnellen op
hun digitale route.
Van bedrijfsleider tot bediende, van IT-manager tot HR-expert … iedereen is vandaag continu
geconnecteerd via tal van digitale kanalen. Locatie of tijdstip doen er amper nog toe.
Het goede nieuws is: het werkt!
In deze nieuwe realiteit is digitale technologie cruciaal gebleken. Bereikbaarheid en kwalitatieve
communicatie vormen de nieuwe bouwstenen voor zowat elke onderneming.
Deze elementen zullen dan ook bepalend zijn voor het toekomstig succes.
Hoe ver sta jij al op je digitale route?

Waarom dit e-book?
Dit e-book is het startpunt voor het bepalen van de volgende stap in jouw digitale route. Lees
hoe anderen omgingen met de realiteit van het Anders Werken, en ontdek de technologische
hulpmiddelen en tips die kunnen werken voor jezelf, je team en je bedrijf.
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De grote verandering,
uitgedrukt in cijfers
De omarming van digitalisering versnelt enorm. Niet alleen bij Belgische
bedrijven maar ook wereldwijd piekt het internetgebruik door het
stijgende thuiswerk en de populariteit van digitale communicatie- en
samenwerkingstools. Een overzicht van de meest opmerkelijke cijfers.

Percentage werknemers die op z’n minst
gedeeltelijk kunnen thuiswerken*

24%
52%
70%

76%
30%
werkt
thuis

20%
19%

10%

2019

2020

2021

Nooit

Soms

Altijd

*Projectie op basis van drie aparte bevragingen bij werknemers en HR- en Finance-verantwoordelijken.
Onderzoeken uitgevoerd door Gartner in maart en april 2020.
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Cijfers en Trends

29%

48%
werkt
thuis

60 %

van de ondernemers vindt het belangrijk
om bij het tijdelijk uitvallen van de
internetverbinding terug te kunnen vallen
op een back-upverbinding.
Bron: Telenet Business, interne bevraging bij klanten

23 %

van de Europese en Amerikaanse
bedrijven geeft aan dat uitgaven
voor cloudtoepassingen in 2021
verantwoordelijk zullen zijn voor
procentueel de grootste stijging
in hun IT-budget. Voor 2020 was
dat nog maar 10%.

Bron: AlphaWise en Morgan Stanley Research, 2020

83 %

meer videocalls via Skype, MS Teams,
Zoom, enz. waren er in 2020 ten opzichte
van 2019. Ook gewoon bellen groeide in
2020: +40% voor vaste en +20% voor
mobiele telefoonoproepen.

25 %

van de zakelijke vergaderingen
zal tegen 2024 fysiek
plaatsvinden. Voor de coronacrisis
was dat nog 60%.
Bron: Gartner, juni 2020

Bron: Telenet persbericht, december 2020

Anders Werken
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“Autorijden is
tijdverspilling”
Als twee ICT-topvrouwen elkaar ontmoeten, dan weet je dat dat vonken geeft.
Over digitaal werken en van thuis uit een team leiden, bijvoorbeeld.

D

oor de jaren heen ontmoetten Martine
Tempels en Dewi Van De Vyver
elkaar op events. “Deze spontane
ontmoetingen zijn door corona weggevallen”,
ervaart Martine. “Ikzelf kan het opvangen met
mijn netwerk. Ik weet wie ik moet bellen. Maar
een pas-afgestudeerde zonder netwerk? Ik zie
het bij mijn zoon die tijdens de lockdown stage
liep bij Telenet. ‘Mama, ik zit daar helemaal
alleen’, zei hij me. Ook al moest hij gewoon desk
research doen, hij geraakte niet opgestart. Hij
leerde geen mensen kennen. Dit is absoluut niet
wat jongeren nodig hebben.”
In deze coronaperiode wordt de functie van
een kantoor heel helder. “We zien dat je
niet naar kantoor moet komen om achter je
scherm te kruipen met een hoofdtelefoon op je
hoofd”, ervaart Martine. “Nee, dit kan je beter

Dewi Van De Vyver
CEO van Flow Pilots,
en ICT Woman
of the Year 2020
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thuis doen. Wel kunnen kantoren dienen om
de connectie tussen mensen te bevorderen.
Daarom zijn we nu de kantoren van Telenet aan
het ombouwen tot sociale ontmoetingsplekken.”

Zoeken naar een nieuw evenwicht
Ook Dewi merkt dat sociale activiteiten
essentieel zijn in deze digitale tijden. “Ons team
van dertig mensen werkte standaard al van
thuis uit. Wel kwam iedereen een tweetal dagen
naar kantoor om elkaar te zien, een koffie te
drinken en van gedachten te wisselen.
Op vrijdag hadden we teamactiviteiten,
workshops, aten we taart en organiseerden we
soms een drink. Deze momenten van verbinding
zijn essentieel voor een team, en misten we
tijdens de lockdown.”

De voordelen van digitaal netwerken
Wat doet deze periode met Dewi en Martine,
twee intensieve netwerkers? “Ik vind het een
gemakkelijkere periode”, zegt Dewi. “Er zijn
fantastische online initiatieven, bijvoorbeeld de
Virtuele vrijdagen van Voka of de webinars van
Start it @KBC. Daarop kan je connecteren met
wie je wilt. Het voordeel is dat je gemakkelijk
C-levels bereikt en ze vooraf hun akkoord
geven voor een afspraak. Dat is gemakkelijker
dan een fysiek netwerkevent waar het toch
spannend is om op iemand toe te stappen.
Tegelijkertijd zijn de gesprekken to-the-point en
open.”
Martine Tempels
Executive VP
bij Telenet Business,
en ICT Woman
of the Year 2012

Martine zou liever weer fysiek netwerken. “Ik
denk aan de events waarop ik met vrouwen
over onderwerpen sprak waarover ik nooit
dacht te praten. Zulke onverwachte wendingen
maak je online niet mee. Ik merk dat het online
gaat over ‘wat je doet’, niet over ‘wie je bent’.
Ik vraag me af of we echt ‘Zoombies’ worden
zoals Bill Cornell, een psychotherapeut en
auteur, onlangs waarschuwde. Laat ons hopen
dat technologie vooral het menselijke kan
versterken.”

Zelf leiden Martine en Dewi hun business
meestal van thuis uit. “Ik wissel nu videocalls
af met fysieke afspraken”, zegt Dewi. “Daarbij
is er iets bizar. Vroeger belde ik voortdurend
uit de wagen. Nu we allemaal videobellen, is
dat moeilijker. Ik ervaar autorijden nu meer als
tijdverspilling.”
Martine zegt het nieuwe evenwicht nog niet te
hebben gevonden. “We zijn een bedrijf waar
we heel close met elkaar zijn. In Mechelen
liepen 2.000 medewerkers rond. Ze kwamen
elkaar ad hoc tegen, deden een praatje en
leerden iets wat ze niet wisten. Het gaf een rijke
bedrijfscultuur. Vandaag ben ik bezorgd over
hoe we deze cultuur in stand kunnen houden.”

30

%

Digitaal samenwerken kan de productiviteit
met 20 tot 30 % verhogen.
(Bron: McKinsey, mei 2020)

Anders Werken
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Stefaan ontmoet Lieven

Hoe Carglass en
Foodmaker versnelden
op hun digitale route
De grootste uitdaging ooit. Dat was en is corona voor heel wat bedrijven.
Ook voor de restaurantketen Foodmaker en Carglass, de specialist in
autoruiten. Twee succesvolle professionals CEO Lieven Vanlommel en CIO
Stefaan Hermans ontmoeten elkaar voor de eerste keer. Hoe veranderden zij
hun onderneming in een jaar dat ons allemaal dwong om anders en vooral
meer digitaal te werken, denken en leven?

VIDEO
BEKIJKEN
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De Ontmoeting

“Het leed dat corona
veroorzaakt, vind ik
erg. Maar het is een
gamechanger voor
onze business… en
bracht een heel leuke
ondernemersspirit in
ons bedrijf”
Lieven Vanlommel
CEO
Foodmaker

Over Foodmaker
Sinds 2004 zorgt Foodmaker voor verse en gezonde maaltijden, met ingrediënten die zoveel mogelijk
van de eigen biovelden in Diest komen. Het levert aan bedrijfsrestaurants, vliegtuigmaatschappijen en
distributiecentra. De voedingsspecialist stelt vandaag 300 mensen tewerk.

VIDEO
BEKIJKEN

Over Carglass
Carglass is een specialist in het herstellen van autoruiten en carrosserieschade. Het maakt deel uit van
Belron, ‘s werelds grootste bedrijf op het gebied van herstellingen en vervanging van voertuigbeglazing. In
deze groep wordt elke 4 seconden een autoruit vervangen. Carglass België stelt 1.200 mensen tewerk.

“Ik denk niet dat onze
mensen graag terug 100%
naar kantoor zouden
komen. De herinrichting
van ons kantoor is
dan ook gericht op de
ontmoetingen die er
kunnen plaatsvinden”
Stefaan Hermans
CIO
Carglass

Anders Werken
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Efficiënt online vergaderen
5 tips
Of je nu met 2 of 10 personen wilt overleggen, dankzij videovergaderen kan
dat locatie-onafhankelijk, én hoef je niet meer op zoek naar kabels en de
juiste projectorinstelling. Alleen maar voordelen, dus? Toch zijn er een paar
aandachtspunten.

Maak op voorhand afspraken

01

Bedrijven die duidelijke
afspraken maken over
videobellen, vergaderen
efficiënter. Beperk het
aantal meetings op één dag,
en stop op tijd, bijvoorbeeld
na 50 minuten. Duid ook
zeker een gespreksleider
aan. Communiceer deze
afspraken intern, en leef ze
ook na.

Gebruik
handgebaren

02

Online is het nog belangrijker
dan anders om niet door
elkaar te praten. Spreek
daarom eenvoudige
gebaren af om het gesprek
te stroomlijnen. Geef
bijvoorbeeld met een
opgestoken hand aan
dat je iets wil zeggen. Of
steek je duim omhoog om
goedkeuring te geven.
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Tips

Stel een agenda op

03

Organisatie en structuur zijn cruciaal om efficiënt
online te vergaderen. Stel dus op voorhand een
agenda op en bepaal voor elk agendapunt hoeveel
tijd je eraan zal besteden. De gespreksleider zorgt niet
alleen voor een stipt begin maar let er ook op dat de
focus op de agendapunten blijft liggen.

Optimaliseer je thuiskantoor

04

Een thuiswerkplek is vandaag een persoonlijke ruimte
waar werk en privé door elkaar lopen. Geef deze
persoonlijke ruimte een professioneel tintje. Zorg voor
stilte, een stabiel beeld en gebruik een goede hoofd
telefoon met microfoon. Creëer rust op de achter
grond en belicht je gezicht. Zo zien collega’s je beter.

Kies één communicatietool

05

Er zijn ontelbaar veel oplossingen om veilig online
samen te werken: Skype for Business, Microsoft Teams,
Unify Circuit, Avaya IX Spaces, Alcatel Rainbow,
Google Meet, enz. Best kies je voor één oplossing voor
je hele bedrijf, die bij voorkeur diepgaand te integreren
is in de reeds bestaande infrastructuur.

Dossier
Anders
Werken?
Zo doen
zij het...

Op de volgende pagina’s vind je de
verhalen van managers van bedrijven
uit diverse groottes en sectoren.
Allemaal zijn ze erin geslaagd om hun
manier van werken en communiceren
aan te passen aan de nieuwe realiteit.
En dit niet alleen voor zichzelf, maar
ook voor hun teams en medewerkers.

Anders Werken
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“De afwisseling tussen
thuis en op kantoor
werken is een gouden
recept gebleken”
Ann De Groote
CEO
Sack Zelfbouw

“Onze verkopers
leiden klanten
rond via video
conferencing”
Ann De Groote en Mike Sack kochten,
verbouwden en verhuurden al huizen toen ze
nog studeerden. Daarbij merkte het koppel
dat je veel zelf kunt, maar vaak nood hebt
aan de raad van een vakman. Het idee voor
Sack Zelfbouw was geboren. Jaarlijks groeit
het bedrijf met 10 à 20%.

Klinger Belgium is onderdeel van de
Oostenrijkse multinational Klinger. Het bedrijf
is gespecialiseerd in hoogtechnologische
afdichtingen, fluid control, filtratie en stoomoplossingen voor vloeistoffen en gassen.

Anders werken bij Klinger
“Het is belangrijk om afspraken te
maken rond werkmethodes. Zo spraken
we bijvoorbeeld af om dagelijks kort te
overleggen over wat er gedaan moest
worden”, zegt Manuel. “Verwachtingen moet
je communiceren, waarbij je de nadruk legt
op de verantwoordelijkheid die iedereen
draagt.”

LEES DIT
VERHAAL

Anders werken bij Sack Zelfbouw
“Onze salesdirecteur gaf het idee om de
toonzaal te digitaliseren, omdat de klanten
niet meer naar de toonzaal mochten komen”,
vertelt Ann. “Eén week later was de virtuele
showroom een feit. Onze verkopers konden
vervolgens via videoconferencing klanten
rondleiden en offertes maken. 80% van
onze mensen kon zo weer aan de slag. En
onze klanten konden weer de badkamer van
hun dromen kiezen.”

LEES DIT
VERHAAL
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Dossier

Manuel Sannen
General Manager
Klinger Belgium

“Onze IT-dienstverlening mocht niet onderbroken
worden. 3 miljoen klanten rekenen op ons”
MLOZ-IT is de IT-dienst van de Landsbond, de vier Onafhankelijke
Ziekenfondsen - Partena ziekenfonds, OZ, PartenaMut en Freie
Krankenkasse - en De Neutrale Ziekenfondsen. 250 medewerkers
werken voor MLOZ-IT in nauwe samenwerking met 80 ITmedewerkers in de 4 ziekenfondsen.

Anders werken bij MLOZ-IT

Wim Van heesbeke
CIO
Onafhankelijke
Ziekenfondsen

Al voor de crisis zette de organisatie in op thuiswerken.
800 tot 1.000 medewerkers werkten tot twee dagen per week
van thuis uit. “Onze uitdaging was om dit systeem en netwerk op
een minimum van tijd op te schalen”. Drie dagen na de lockdown
werkten 3.500 mensen aan hun keukentafel, in hun slaapkamer
of in een apart thuisbureau. De back-office, front-medewerkers,
het callcenter, de agentschappen en directie kregen informatie
over hoe ze hun manier van werken moesten aanpassen.
LEES DIT
VERHAAL

De European Organisation for Research &
Treatment of Cancer onderzoekt behandelingen
om het leven van kankerpatiënten te verlengen.
De onafhankelijke non-profitorganisatie werkt
samen met 930 ziekenhuizen in 37 landen.

Anders werken bij EORTC
EORTC liet technologiefanaten die geen
deel uitmaken van de IT-afdeling en hun
collega’s helpen om over te schakelen naar
één samenwerktool, Microsoft Teams. Samen
met het inrichten van discussiegroepen over
niet-zakelijke onderwerpen, raakte iedereen zo
vertrouwd met de nieuwe tool. De EORTCmedewerkers gebruikten Teams al op grote
schaal nog vóór de lancering, bijvoorbeeld voor
virtuele koffiebijeenkomsten of vergaderingen.
LEES DIT
VERHAAL

Pascal Ruyskart
CIO
EORTC

“De tools moeten
voldoen aan de eisen
van de ziekenhuizen”
Anders Werken
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“Door thuiswerk
willen bedrijven
hun kantoren
anders inrichten”

Robert Costerus
Group network manager
Q8

Facilicom is een grote leverancier
van facilitaire diensten. Het zorgt
voor catering, onthaal, beveiliging,
inrichting, postbedeling, onderhoud, IT,
enz. van bedrijven. Het van oorsprong
Nederlandse familiale bedrijf stelt 32.000
medewerkers tewerk, waarvan 5.000 in
België.

Anders werken bij Facilicom
“Je moet je kantoor digitaal ontsluiten
om te kunnen evolueren naar minder
werkplekken. Dan kan een medewerker
een werkplek reserveren op zijn of haar
smartphone, zijn of haar lunch reserveren,
een parkeerplaats…”. Schaalbaarheid
is hierin essentieel. Hoe meer flexibel
organisaties worden, hoe noodzakelijker
flexibele oplossingen en partners zijn.

LEES DIT
VERHAAL

“Hoewel we op afstand
werkten, waren we een
geoliede machine”
Met ruim 465 tankstations is Q8 één van de
grootste brandstofspelers op de Belgische
markt. Het bouwt momenteel een netwerk
uit van (snel)laders aan de eigen stations, op
locaties van partners en klanten.

Anders werken bij Q8

Guy Claes
Marketing Director
Facilicom
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Dossier

“We hebben dit heel voorzichtig aangepakt en
vooral van op afstand. Als we fysiek met elkaar
wilden overleggen en aanpassingen of installaties
doen, dan spraken we buiten af aan een lader.”
Vandaag combineert Robert thuiswerken vanuit
Mechelen en Nederland met meetings op kantoor.
Dit anders werken, werkt voor hem perfect dankzij
de zin om samen te werken bij alle betrokken
partijen.
LEES DIT
VERHAAL

HSLB behoort tot de internationale bedrijven
groep Haeger & Schmidt Logistics. Ze
verzorgen 24/24 alle diensten en administratie
nodig om goederen te verschepen via de weg,
het spoor, de binnenvaart en internationale
expeditie.
Frederik Ringoot
IT & Quality manager
HSLB

Anders werken bij HSLB

“Het is nu eenvoudiger
dan ooit om te overleggen met onze Duitse
collega’s”

Frederik Ringoot koos ervoor om iedereen op
zijn of haar tempo in deze vernieuwing te laten
instappen, met een overgangsperiode. Het is
changemanagement op mensenmaat. “Te snel
veranderen, kan ervoor zorgen dat er frustratie
ontstaat, waardoor sfeer en productiviteit
kelderen. Ervoor zorgen dat de nieuwe
tools aanvaard en gebruikt worden door de
werknemers is essentieel voor het slagen ervan.”
LEES DIT
VERHAAL

“We vragen om de middagpauze écht te
gebruiken: eet iets, ga naar buiten, doe iets anders”
Als telecomoperator is Telenet actief in Vlaanderen
en Brussel en biedt het zowel zakelijke als residentiële
diensten aan, gaande van vaste en mobiele
internetverbindingen tot connectiviteits-, netwerk-,
security- en IT-oplossingen.

Anders werken bij Telenet
Voor corona was thuiswerk bij Telenet beperkt tot
vijf dagen per maand. Door het verplicht en massaal
telewerk ontdekte het Mechelse bedrijf echter de
voordelen: minder pendelstress, efficiëntere meetings,
en minder absenteïsme. Ann: “We hebben niet alles in
regels en details gegoten, wel een kader uitgetekend.”
Ann Caluwaerts
Executive VP People
Telenet

LEES DIT
VERHAAL

Anders Werken
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Wim Van Dyck
Network SOC Lead
Telenet

Altijd bereikbaar

De basis voor alles
Wat je vandaag als bedrijf ook doet: de kans is groot dat je het niet kunt doen
zonder een internetverbinding. Internet is levensbelangrijke infrastructuur
waar hele economieën op vertrouwen. Logisch ook dat bedrijven verwachten
dat die infrastructuur 24/7 werkt zoals het hoort. Wim Van Dyck is een van de
mensen die achter de schermen een oogje in het zeil houdt.

W

im leidt drie teams, in totaal
18 mensen, binnen het Service
Operations Center (SOC) van
Telenet: “We zijn verantwoordelijk voor alles
wat met het vaste Telenet-netwerk te maken
heeft, en houden zowel de netwerkapparatuur
als de diensten die erop draaien continu in de
gaten”. Of de extreme warmte van de afgelopen
zomer een invloed heeft op de snelheid van
het netwerk? Volgens Wim zal dit niet snel
gebeuren, al herinnert hij zich wel een geval
waarbij de hitte voor problemen zorgde. “Immers,
door warmte verandert de weerstand van een
kabel waardoor in dit geval een versterker plots
een groter vermogen moest opwekken dan hij op
dat moment aankon”, aldus Wim.
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Achtergrond

Leerkracht geschiedenis
Veel meer dan het Belgische weer, zorgen
bouw- en wegenwerken voor potentiële
incidenten op netwerkniveau. “Tijdens het
bouwverlof is het extra rustig, maar buiten die
periode zien we toch wekelijks dat er ergens
een netwerkkabel geraakt wordt. Gelukkig is
ons netwerk volledig redundant opgebouwd
zodat zo’n voorval niet meteen impact heeft
op de klanten”, stelt Wim gerust. “We hebben
bovendien een eigen interventieteam dat
in zo’n geval uitrukt om meteen de schade
te herstellen. Zeker in het geval van een
glasvezelbreuk is snel reageren belangrijk.”

De meldingen die binnenkomen op het SOC
worden door Wims team geanalyseerd, en
eventueel geëscaleerd naar andere afdelingen.
“We blijven wel altijd eindverantwoordelijke
voor het probleem en waken erover dat de
ze worden opgelost binnen de SLA-reactietijd
die is overeengekomen met de klant”,
verduidelijkt Wim.
Werken in een SOC stelt dan ook de nodige
eisen aan de teamleden: “De meesten hebben
een technische achtergrond, maar zeker niet
iedereen. Zo zit er een leerkracht geschiedenis
in ons team. Omdat het Telenet-netwerk een
heel specifieke opbouw heeft, krijgt iedereen
een aangepaste opleiding. Vaak komen mensen
vanuit andere Telenet-afdelingen terecht bij
het SOC. Uiteindelijk zijn de belangrijkste
eigenschappen die onze mensen moeten
hebben: logisch denken, zelfstandig werken en
voldoende assertief zijn”, legt Wim uit.

Korte communicatielijnen
Klanten die inbellen bij Telenet Business komen
niet bij een van de teams van Wim terecht.
Er is geen rechtstreeks contact met klanten
omdat ze de volledige focus moeten houden op
het monitoren. De communicatielijnen van het
SOC met de technische helpdesk zijn wel erg
kort. “Onze collega’s van de helpdesk zitten in
dezelfde ruimte. Ze bevinden zich op slechts
enkele meters van ons zodat we snel zaken
kunnen escaleren en vice versa. Er is continu
communicatie,” vertelt Wim.

Ook met het socialmediateam staan ze in nauw
contact. “Als er snelheidsproblemen optreden,
wordt dat vaak eerst gedeeld op sociale kanalen.
Die feedback komt vervolgens bij ons terecht
waarmee we dan aan de slag gaan”. Zeker nu
er zoveel van thuis uit wordt gewerkt, is dat
terug te zien in de verwachtingen van klanten,
aldus Wim: “Zowel het internetverkeer als het
telefoonverkeer piekten enorm sinds de start van
de coronacrisis. We hebben dan ook op korte tijd
de netwerkcapaciteit moeten vergroten. Klanten
zijn hier duidelijk gevoeliger voor geworden.”

Transparantie
Grote netwerkuitvallen die ook klanten
impacteren, komen gelukkig zelden voor. De
laatste dateert al van enkele jaren geleden,
waarbij een softwarebug in een router voor
grote problemen zorgde in het datacenter in
Mechelen. Wim: “In principe neemt ons tweede
datacenter in Hoboken het dan over, alleen
verteerden bepaalde diensten die overgang niet
zoals verwacht. Het gevolg was dat gedurende
verschillende uren bepaalde tv- en telefoniediensten niet beschikbaar waren.”
Dat zijn uitzonderlijke omstandigheden, en Wim
benadrukt het belang van communicatie bij
dergelijke gebeurtenissen: “Er treedt dan een
speciaal protocol in werking, waarbij we niet
alleen intern iedereen op de hoogte houden
maar er ook extern gecommuniceerd wordt. Zo
zorgen we voor transparantie en dus begrip bij
onze interne en externe klanten”.

1 Gbit/s

Telenet heeft een glasvezel-backbone-netwerk
van 12.000 kilometer dat is verbonden met 68.000
kilometer aan lokale coaxlussen, en beschikt over het
grootste 1 Gbit/s internetnetwerk in Europa.

Anders Werken
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Nico Poelmans
is expert digitaal
samenwerken bij
Telenet Business

Cloud of lokaal?

Alles begint
bij de gebruiker

De gezondheidscrisis zette heel wat bedrijven aan tot thuiswerken.
De tools die dat mogelijk maken, stonden plots helemaal bovenaan de
agenda. Maar welke kiezen? En waarop letten? Nico Poelmans, expert digitaal
samenwerken, geeft de antwoorden.

M

isschien koos je voor een tool die je
al in huis had, maar nog niet eerder
in gebruik had genomen? Of moest
je toch de markt afschuimen naar een tool die
thuiswerk mogelijk maakt?
In dat geval gaven criteria als laagdrempeligheid
en beschikbaarheid ongetwijfeld de doorslag.
Zo kwamen heel wat bedrijven automatisch uit
bij Teams van Microsoft. Of bij een tool van een
andere gevestigde waarde als Google of Cisco.
Vaak zetten die leveranciers zelfs een gratis
aanbod in de markt. Heel wat bedrijven deden
ook een beroep op clouddiensten om te kunnen
thuiswerken. Die zijn vandaag zowat synoniem
met snelheid en flexibiliteit.
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Vraag en Antwoord

Hoe overtuig ik mijn mensen van het nut
van tools voor digitale samenwerking?
Laat om te beginnen de medewerkers mee
bepalen wat de vereiste tool allemaal moet
kunnen en wat die hun precies moet opleveren.
Elke tool is immers anders en legt andere
accenten. Test vervolgens zo’n tool eerst
grondig in de praktijk. Laat een ‘Proof of
Concept’ maken en testen: niet enkel door je
IT-specialisten, maar ook door die collega’s die
uiteindelijk met de tool aan de slag moeten.
Nog een goede tip is om een zogenaamd
big bang te vermijden. Ga liever voor een
olievlekscenario, waarbij je de gekozen tool
heel geleidelijk invoert en het gebruik ervan
doorheen de organisatie laat groeien. Tot slot:
maak een plan voor gebruikersadoptie.

Mensen veranderen niet graag een gewoonte.
Om dat veranderingsproces te vergemakkelijken
is een goede, professionele begeleiding belang
rijk. Betrek daarin eventueel ook de hr-afdeling.

Omwille van de GDPR wil ik dat mijn
cloudactiviteiten binnen de EU blijven.
Maar veel leveranciers zijn vaag als het
gaat over waar mijn data zich precies
bevinden.
De cloud overstijgt per definitie geografische
grenzen. Daardoor is het perfect mogelijk dat je
een interessante clouddienst voor
digitale samenwerking ontdekt, die later
gehost blijkt door een kleine start-up ergens
in Canada. Maar alle grote leveranciers van
tools voor digitale samenwerking kunnen
vandaag wel al garanderen dat je gegevens in
de EU gehost worden, ook al zitten ze in grote
datacenterclouds zoals Microsoft Azure of
Amazon AWS. Het is hoe dan ook nuttig om bij
het kiezen van een oplossing nog eens specifiek
naar dat privacy-aspect te polsen, en desnoods
GDPR-garanties of -certificaten te vragen.

Als ik het totale kostenplaatje bekijk,
blijkt het cloudaanbod bijna altijd de
duurste oplossing. Voor tools voor digitale
samenwerking lijkt er echter geen andere
optie te bestaan?
Heb je enkel tools voor communicatie
nodig, zoals telefonie en chat? Dan hoef
je die cloudoptie alvast niet te nemen. Alle
leveranciers van telefooncentrales bieden
communicatietools aan die ter plekke kunnen
draaien en die zich evengoed tot thuiswerk
lenen. Wil je ook videoconferenties organiseren

50

%

en je beeldscherm en documenten delen? Dan
heb je nood aan een volwaardige oplossing
voor digitale samenwerking. Die bieden de
leveranciers van telefooncentrales in de regel
ook via de cloud aan. Daarbij hanteren ze een
licentiemodel waarbij je betaalt per gebruiker.
Je kan de kosten dus beperken door enkel een
licentie te nemen voor die gebruikers die echt
met de tools gaan werken. Een cloudoplossing
biedt meer flexibiliteit. Bij een cloudoplossing
volgen de kosten het effectieve gebruik. Je
betaalt alleen voor het huidige aantal gebruikers.
Daalt hun aantal morgen, dan daalt de factuur
meteen mee. Een groot voordeel, zeker wanneer
je in een veranderlijke omgeving actief bent.

Mijn administratieve medewerkers
hebben nood aan de rijkere, complexere
oplossingen, maar in mijn magazijn zijn
enkel draagbare telefoons nodig.
Tools voor digitale samenwerking brengen
heel wat extra gebruiksgemak met zich mee.
Al was het maar omdat ze ons toelaten
om het even waar en wanneer te werken.
Daardoor durven we al wel eens vergeten
dat niet alle medewerkers dat extra comfort
ook daadwerkelijk nodig hebben. Daarom
raad ik aan om eerst te bepalen voor welke
profielen binnen de organisatie die tools een
reële toegevoegde waarde bieden. Zo krijg
je een goed zicht op waar het zwaartepunt
van de oplossing precies moet liggen. Een
mogelijk resultaat van die oefening is dat je
besluit om voort te bouwen op de bestaande
telefooncentrale en enkel voor die profielen die
ze effectief nodig hebben extra tools aan te
schaffen. Dat is in elk geval goedkoper dan die
tools voor alle medewerkers te voorzien, al dan
niet via de cloud.

Van de Vlaamse werknemers zou 50% bij zijn
volgende job uitkijken naar een werkgever die
(meer) telewerken aanbiedt.
(Bron: UGent, april 2020)
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Waarom
Anders Werken?
Veel bedrijven die hun manier van werken aanpasten, plukten daar op korte
termijn de vruchten van. Maar ook in de toekomst blijft Anders Werken een
cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. En wel om deze redenen.

1. Medewerkers vormen één team

Als het allemaal vlot vanop afstand kan, leidt dat niet alleen tot een enorme tijdswinst en een
hogere productiviteit, het bevordert ook de teamgeest.

2. Er altijd zijn voor klanten

Door vlot bereikbaar te zijn en alle communicatietools op elkaar af te stemmen, sta je klanten snel en
efficiënt te woord, waardoor de klantenervaring verbetert en de tevredenheid verhoogt.

3. Gemotiveerde medewerkers

Medewerkers flexibel laten werken, zorgt voor een betere work-lifebalans. Die vrijheid leidt niet
alleen tot meer werkplezier en minder stress, maar ook tot betrokken, gemotiveerde en loyale
medewerkers.

Wil jij ook Anders Werken?
IT vormt de ruggengraat van je bedrijf. Daarom is het cruciaal om voor flexibele oplossingen te kiezen.
Zo kan je snel inspelen op veranderende omstandigheden, zoals een plotse toename aan thuiswerkers.
De juiste oplossingen helpen niet alleen om beter samen te werken, ze groeien ook mee met jouw
bedrijf. Zo ben je klaar voor elke uitdaging die op je pad komt.
Start jouw digitale route op
telenet.be/digitaalwerken

