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Op het moment dat ik dit schrijf lopen aan de ene kant de besmettingscijfers op en aan de andere
kant gaat Nederland een klein stukje open. De aanname van vandaag is dat organisaties na de
zomer hun personeel mondjesmaat naar kantoor laten komen en dat medewerkers voortaan een
dag of twee gemiddeld vanuit huis blijven werken. Maar welke verrassingen heeft corona nog voor
ons in petto? We weten het niet.
Ik hoor mensen die het hebben over een Great Reset, voor ons vakgebied is in elk geval duidelijk
dat we straks anders omgaan met begrippen als ‘werkplek en ‘kantoor’. Hoe? Ook dat weten we
niet.
Toch gaan we in deze OfficeMagazine duiding geven aan de veranderingen die we om ons heen
zien. We kijken vooruit naar de toenemende rol van technologie om ons te ondersteunen met
hybride werken en om onze aanwezigheid op kantoor hygiënisch en veilig te laten verlopen. We
nemen een kijkje in de keuken van een grote organisatie, Twynstra Gudde, en zien hoe zij het
afgelopen jaar zijn omgegaan met het thuiswerken. Daarnaast kijken we wat de gevolgen zijn voor
de kantorenmarkt. En Wim Pullen, directeur van Center of People and Buildings, een icoon in onze
branche, start in deze OfficeMagazine zijn afscheidstoernee. Dit najaar treedt hij terug.
Op ICT-gebied gaan de ontwikkelingen onverminderd door, in het katern Telecom gaan we hier
verder op in. En bovenstaande is maar een deel van alle artikelen die u verderop in deze uitgave
vindt. Ondanks alle onzekerheden en vraagtekens denken we u met deze informatie verder te
helpen in uw beleid en inkoopstrategie. Volg ons ook via www.officemagazine.nl voor actuele
ontwikkelingen. Voor nu veel wijsheid gewenst!
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HSM viert 50-jarig jubileum

Marktleider in milieu- en kantoortechniek verenigt traditionele familiewaarden met innovatieve ideeën
Toen Hermann Schwelling in
1971 startte met de fabricage van
industriële componenten, had hij
naast zijn zakelijke ideeën een
duidelijke visie voor ogen. 50 jaar
later is deze visie actueler dan
ooit tevoren. En met het jubileum
van HSM ook de hoogste tijd, om
op de globale succesverhalen
terug, maar ook vooruit te kijken.

Of Hermann Schwelling bij de start van zijn
vennootschap verwachtte ooit tot een marktleidende Global Player in de milieu- en kantoortechniek op te klimmen, blijft zijn geheim. Het is
ondertussen wel een gegeven dat anno 2021
zo’n 900 medewerkers en meer dan honderd
verkoop- en servicepunten wereldwijd de groei
ondersteunen.
Vandaag de dag verwerkt HSM in de fabrieken
in Salem, Reichenbach en Frickingen jaarlijks
rondom 10.000 ton staal en meer dan 500
ton kunststofgranulaat. Van hieruit worden de
producten wereldwijd geëxporteerd. Daarbij zijn
alle fabrieken van HSM volgens de kwaliteitsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 gecertificeerd.
Klip en klaar: HSM focust zich bewust op de
standplaats Duitsland. En dat is een succesfactor: waarden als kwaliteit, flexibiliteit en
sociale verantwoording, maar ook de grote
kracht van het eigen vermogen behoren
daartoe. Deze waarden worden altijd al door
de ondernemersfamilie, bedrijfsleiding en
medewerkers zo beleefd. Of zoals HSM het zelf
kort en krachtig uitdrukt: Great Products, Great
People.

Productie ‘Made by HSM’

Sinds de oprichting concentreert HSM zich op
haar kernactiviteiten vernietigen en persen. Het
kwaliteitsconcept richt zich op de productie
‘Made in Germany’. Beter nog is de kwalificatie:
Made by HSM’. Want de mate van knowhow
en ontwikkeling is uniek. HSM vertrouwt op
competentie op elk gebied en met de allernieuwste productietechnologieën. Zo blijft het
roer stevig in eigen hand en HSM op kwaliteitskoers.

Duurzaamheid in de genen

Ook milieubewustzijn en besparing van
hulpbronnen zitten in de genen van HSM.
Dat het daarbij om meer gaat dan alleen
het uitdragen van het begrip duurzaamheid,
bewijzen alle eigen producten. Zo zijn enkele
datavernietigers van de productlijn HSM
SECURIO met het milieuzegel ’Blauwe Engel’
onderscheiden.
Bovendien wordt bijna 6.200 m2 van de
bedrijfsoppervlakte verwarmd door het terugwinnen van warmte vanuit de eigen productie.
Een fotovoltaïsch systeem genereert 10% van
het eigen stroomverbruik. Daarbij staat de inzet
van milieu- en meer recyclebare hulpmiddelen
en kortere transportlijnen hoog op de ecologische agenda.
Zo werkt de visie nog steeds: door traditionele
familie-waarden, innovatieve ideeën, vasthoudendheid en de eigen betrokkenheid van de
medewerkers is HSM in een halve eeuw tot de
onderneming geworden, zoals deze nu is. En
nog steeds staat Hermann Schwelling met zijn
inspirerende ideeën midden in zijn bedrijf.

www.hsm.eu
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KANTOORINRICHTING

‘A home
away
from
home’
Het nieuwe Red Bull pand, schitterend
gelegen in de Houthavens, het net voor
kantoren ontgonnen havengebied aan het
IJ, is het allereerste Habitoor in Nederland.
Dat stelt architect Casper Schwarz, die
voor de inrichting tekende. Een kantoor dat
als thuis voelt en functioneert en waar je
per se naar toe wilt als werknemer.

Images copyright by Red Bull and Casper Schwarz Architects.
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De ontwikkeling van het pand was al voor de
eerste lockdown vorig jaar in gang gezet, dus in
feite was de aanpak behoorlijk visionair. De visie
komt van architect Casper Schwarz die hiervoor
de term ‘Habitoor’ bedacht – versmelting van
habitat en kantoor – het thuishonk van een
organisatie. Red Bull Nederland omarmt deze
gedachte en hanteert de insteek dat hun nieuwe
Habitoor op alle fronten de thuiswerkplek gaat
aftroeven. Het moet zo’n magnetische werking
hebben dat je er zoveel mogelijk naar toe wilt.
Je kunt er werken zoals jij dat wilt, dynamiek
creëren en de rust opzoeken. Een plek waar
je lol hebt, herinneringen opbouwt en nieuwe
plannen smeed. Een plek waar de menselijke
factor bepalend is.

Synergie op de werkvloer

CEO Jan Smilde van Red Bull Nederland gelooft
sterk in de synergie op de werkvloer. Hij ziet

thuiswerken als een bewezen mogelijkheid maar
zeker niet als de basis van het werkproces.
Daarom is gekozen voor een schitterende
locatie aan het Amsterdamse IJ en is het
uitgangspunt dat het behalve een aansprekend
‘Red Bull interieur’ ook een comfortabel en goed
doordacht interieur moet zijn. Schwarz: “Het
gaat hier om de menselijke interactie. Bij binnenkomst duik je meteen de synergie in. Een ruimte
waar van alles gebeurt: ontmoeten, overleggen,
drinken, lunchen, gamen, werken, kennis delen.
Er vinden townhall meetings plaats, er worden
filmproducties geschoten, DJ-party’s en andere
activiteiten georganiseerd. Het is een open
ruimte die met een akoestische lamellenwand
wordt afgescheiden van de rustiger delen waar
werkplekken, overlegplekken, focusrooms en
edit-suits zijn geformeerd.
In de lamellen wand zijn behalve de centrale
bar ook halfpipe elementen geschoven waarin je
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kunt loungen, overleggen, bellen of werken.
Schakelen van de ene plek naar de andere
gaat moeiteloos; alles is op korte afstand en
je kunt steeds zien of er iets in gebruik is.
Om de andere verdieping ook deel te maken
van de synergie is er een enorme vide met
een brede trap gecreëerd. Dit is tevens een
groot zitmeubel waar vanaf je de Amsterdamse havens overziet.

Sloopschepen

Het Awarehouse laat zich voor staan op
haar duurzame bouwwijze. Duurzaamheid
is naar eigen zeggen altijd een onderdeel
geweest van de Red Bull strategie: vanaf het
begin focust het concern zich op geschikte
verpakkingen en blikjes, het verminderen
van CO2-uitstoot en energieverbruik bij
productie en transport. Casper Schwarz
over de duurzaamheidszijde van het Red
Bull interieur: “Duurzaamheid gaat mede
over lokaal hergebruik. Het pand staat
midden in het Amsterdamse havengebied
en het eerste wat je ziet als je naar buiten
kijkt zijn schepen. Dus we hebben een
scheepssloperij gezocht die ons wanddelen
uit sloopschepen kan leveren. Aangezien de
werkvloeren open en diep zijn zochten we
naar een oplossing om de werkplekken niet
visueel dominant te laten zijn. Dan zou het
meer op een callcenter of een krantenredactie gaan lijken. Van de scheepswanden
laten we elementen maken waaraan de
werkplekken als ‘wings’ zijn geschakeld.
Langs de gevels zijn aanvullend diverse
‘open huiskamers’ geplaatst. Lounge
opstellingen waar je met een super uitzicht
ondersteunende activiteiten kunt doen.
Het resultaat is een creatieve smeltkroes:
samenwerken, overleggen, brainstormen,
produceren of je even afsluiten; het loopt
perfect door elkaar heen.

Formule 1

Red Bull heeft een menselijke cultuur, zowel
intern als extern. En daar is het interieur
ook op ontworpen. Warmte, licht, comfort,
vrijheid. Aangevuld met Red Bull creativiteit: centraal door het pand loopt een
expositie van wandschilderingen, en er staan
meubels van kiteboards, halfpipes om in te
overleggen, een DJ-booth, crossmotoren,
Alpha Tauri kleding en vanzelfsprekend
Formule 1 attributen.
Het Red Bull Habitoor is met recht een
thuishonk voor de medewerkers. Kortom:
‘A home away from home’
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Corona snoept kwart omzet weg van
BIC Stationery
De omzet van BIC Stationery daalde in 2020
met 23,2 procent naar € 575,6 miljoen. In 2019
werd nog 774 miljoen euro omgezet. Q2 was
het slechtste kwartaal met een omzetdaling van
meer dan 30 procent. Over het hele jaar haalde
de divisie toch nog een winst van € 33,3 miljoen,
ongeveer 50% lager dan in 2019.
In Europa daalde de omzet met minder dan 10
procent en de regio deed het dus relatief goed.
Ondanks een uitdagend back-to-school (BTS)
-seizoen als gevolg van onzekerheden

rond heropeningen van scholen, zei BIC
dat het marktaandeel in het VK, Frankrijk en
Spanje heeft vergroot. Er waren positieve
ontwikkelingen in segmenten zoals kleur, waar
lockdowns de vraag naar kunstactiviteiten
deden toenemen.
Wereldwijd
In Noord-Amerika daalde de omzet met
ongeveer 12%, voornamelijk als gevolg van de
sluiting van scholen en een daling in het kanaal
voor kantoorproducten. In Latijns-Amerika

daalde de omzet met bijna 15%. In Mexico, het
enige land waar de scholen in september niet
meer open gingen, daalde de totale markt voor
kantoorbenodigdheden met 18,4% in waarde.
In India bijvoorbeeld daalde de verkoop met
meer dan 40%. In het Midden-Oosten en Afrika
daalde de omzet ook met dubbele cijfers.
De omzet van de hele BIC Groep daalde met
16,5 procent. Met name aanstekers deden het
relatief ‘goed’ met een daling van 10 procent.

Synnex en Tech Data: megafusie
in distributieland
De twee tech-distributieleveranciers Tech Data
en Synnex zijn het definitief eens geworden over
een fusie. Hierdoor ontstaat een wereldwijde
it-distributiegigant met een jaarlijkse omzet van
57 miljard dollar. Met de deal is ongeveer is ruim
zeven miljard dollar gemoeid, inclusief schulden.
De aandeelhouders van het in Europa wat
minder bekende Synnex krijgen een belang
van 55 procent in het fusiebedrijf, terwijl Apollo
Funds, de eigenaar van Tech Data, het overige
deel krijgt. Ook in de nieuwe raad van bestuur
krijgt Synnex de overhand.

Het fusiebedrijf is actief in meer dan honderd
landen en vertegenwoordigt ruim 1.500 fabrikanten. Er gaan 22.000 mensen werken. Tech
Data, dat vooral in Noord-Amerika, Europa en
Azië zit, biedt in Nederland en België producten,
oplossingen en diensten aan van rond de
tweehonderd merken. Synnex is vooral sterk in
Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Japan. Tech
Data is groter dan Synnex maar aanzienlijk
minder winstgevend.
<tk>Voordelen<>
Tech Data kwam vorig jaar voor zes miljard
dollar in handen van Apollo. Synnex ging in

2018 samen met Convergys. Volgens Tech
Data-topman Rich Hume kan het fusiebedrijf
een vuist maken als het gaat om nieuwe technologie op gebied van de cloud, data en cybersecurity.
In 2018 kocht Synnex Westcon-Comstor.
Daarmee kreeg de broadliner voet aan de
grond in in de regio’s EMEA en APAC. Door het
samengaan met Tech Data wordt de aanwezigheid in deze regio’s verder uitgebreid.

Ministerie van Defensie kiest VepaDrentea
brikant won een Europese aanbesteding.
Het gaat om zit-/sta-bureaus, vergadertafels,
stoelen, directiemeubilair en meubilair voor
gezondheidscentra, wachtruimtes en legeringskamers. De Drenten maken duurzame meubels,
waarbij de voorkeur uitgaat naar een zogeheten
‘tweede leven’ van de spullenWorkbrands uit
Eindhoven is circulair partner in dit project.
VepaDrentea levert de komende drie jaar het
duurzame en circulaire kantoormeubilair voor het
ministerie van Defensie. De Drentse meubelfa

Circulair inkopen
Tamara van Vastenhoven, werkzaam bij Rijkswaterstaat en Categoriemanager kantoor

inrichting Rijksoverheid tegenover de website
duurzaam-ondernemen.nl: “We hebben onszelf
als categorie een ambitieus circulair doel
gesteld. Dat kunnen we niet alleen realiseren.
Een goede samenwerking met onze leveranciers
en deelnemers is essentieel om deze transitie
tot een succes te maken. Met VepaDrentea
hebben we een ervaren partner gevonden, die
net als ons streeft naar de meest duurzame en
circulaire oplossing.”
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Bruynzeel Storage Systems versterkt
positie in VS

Bruynzeel Storage Systems neemt de Amerikaanse distributeur RDT Concepts over. Met
de overname versterkt de Europese marktleider
in mobiele opslagsystemen haar positie in de
Amerikaanse markt in mobiele en

vaste opslagsystemen. RDT Concepts heeft
in de afgelopen decennia een sterke positie
opgebouwd in een groot aantal afzetmarkten in
het Middenwesten van de Verenigde Staten.

temen in de markten voor archief, bibliotheken
en musea en is bovendien snelgroeiend in
opslagoplossingen in farma, industrie, retail en
ziekenhuizen.

Met de overname van het in de Amerikaanse
staat Ohio gevestigde RDT Concepts krijgt
Bruynzeel meer commerciële mogelijkheden op
de Amerikaanse markt. De Amerikaanse markt
voor opslagsystemen is de grootste ter wereld.
Tot dusver werd in de V.S. exclusief gebruik
gemaakt van onafhankelijke dealers. Bruynzeel
Storage Systems heeft de ambitie haar omzet
de komende jaren aanzienlijk te vergroten van €
60 miljoen naar € 100 miljoen in 2026.
Bruynzeel Storage Systems is marktleider in de
Europese markt voor mobiele opslagsys

Grote projecten in uiteenlopende markten
Bruynzeel Storage Systems mikt in de Verenigde
Staten o.a. op grote projecten in markten
zoals bibliotheken, kantoren (archief), musea,
onderwijs, overheid (archief), retail en ziekenhuizen. Maar ook op de groeiende behoefte van
(industriële) ondernemingen om meer voorraden
te willen aanhouden teneinde minder afhankelijk
te zijn van leveranciers. Tijdens de coronacrisis
liepen leveranties van cruciale onderdelen
vaker dan voorheen vertragingen op met soms
kostbare productieverliezen tot gevolg.

Ricoh groeit verder in IT-services met overname
Avantage
Ricoh versterkt haar positie als digital services
company op het gebied van IT-services en
digitale transformatie door de overname van
Avantage.
De overname biedt Ricoh de mogelijkheid om
de bestaande diensten van Ricoh op het gebied
van de digitale werkplek en IT-services verder
uit te bouwen met onder andere cloud-transitie,
IT-consultancy, implementatieadvies, brede
Microsoft-kennis en -ervaring, helpdeskservices,

remote management services en sales consul
tancy. Ricoh-klanten kunnen gebruik maken
van de uitzonderlijke infrastructuur en specialistische kennis van Avantage op het gebied
van de moderne werkplek propositie (GO) en
IT-services.
Avantage blijft onder eigen naam opereren
als een dochteronderneming van Ricoh en is
verantwoordelijk voor haar eigen activiteiten en
resultaten. Het bedrijf wordt onderdeel van de
Ricoh Office Services business.

Op de foto links Eric Carree, CEO Avantage, en
Bob van Heyningen, CEO Ricoh Nederland

Acco Brands neemt Duitse Franken over
Acco Brands neemt via haar dochteronderneming Leitz Acco Brands in Duitsland de
leverancier van visuele communicatiemiddelen
Franken over. Franken in Neuss (D) is circa 50
jaar geleden opgericht en is een sterke speler in
de Centraal-Europese markt.
“We kijken ernaar uit om binnenkort Franken
toe te voegen aan ons merk en productportfolio
voor visuele communicatie,
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en zo een sterkere positie te verwerven in dit
marktsegment. Samen zullen Leitz Acco Brands
en Franken onze retailklanten en eindgebruikers
in Centraal-Europa een unieke en waardevolle
selectie van merken en producten bieden,
waardoor Acco Brands gepositioneerd wordt
voor verdere groei”, aldus Ard-Jen Spijkervet,
Vice President Central Europe en Management
Woordvoerder Leitz Acco-merken.

NIEUWS

Staples Solutions verkoopt Europese
activiteiten aan Lyreco
Staples Solutions heeft vandaag aangekondigd
al haar Europese activiteiten af te stoten. Het
overgrote deel van de activiteiten, waaronder
die in Nederland, worden overgenomen door
Lyreco.
Overgrote deel
De bedrijven van Staples Solutions in
Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland,
Oostenrijk en Polen, plus centrale onder

steunende diensten (waaronder IT, e-commerce, merchandising, supply chain planning
en financiën) die voornamelijk in Polen en
Nederland zijn gevestigd, zullen worden overgenomen door Lyreco.
Niet inbegrepen in de transactie zijn de
doorverkoopactiviteiten van Staples Solutions
in Portugal, de Benelux en Finland. Het bedrijf
bevestigde zijn voornemen om deze activiteiten
af te stoten en heeft hiervoor al contacten

gelegd met een aantal geïnteresseerde partijen.
In 2018 en 2019 warden al de retail-activiteiten
in Nederland en Duitsland verkocht aan NOCB,
het bedrijf van Frans Davelaar en Goswin Feijen.
In deze periode zijn ook een aantal onderdelen
in Europa al afgestoten.

Kardashians gaan in kantoorartikelen
Wat is de volgende stap wanneer je als
familie de realitywereld, de beautybranche,
het modelandschap en social media al hebt
veroverd? De Kardashians lijken het antwoord
te hebben gevonden in het ontwikkelen van
een brede range kantoorartikelen, meldt de
Amerikaanse site ‘TMZ’. Kardashians Kards lijkt
de volgende uitbreiding te zijn van Kourtney,

Kim, Kris en Khloé’s imperium. TMZ heeft
de copyrightaanvraag in handen waarin de
realityzusjes aangeven een lijn met postkaarten,
kalenders, stickers, fotoalbums, papierwaren,
schrijfwaren, notitieblokken, boekenleggers en
cadeaupapier te willen starten. Wanneer het
nieuwe merk van de Kardashians wordt gelanceerd, is nog niet bekendgemaakt.

Konica Minolta herstructureert printdivisie
De printer-activiteiten van Konica Minolta
maken vanaf nu deel uit van een nieuwe divisie
genaamd Digital Workplace, samen met Konica
Minolta’s IT Service Solutions en Workplace
Hub-bedrijven, waarbij print- en IT-services
onder één paraplu worden samengebracht.
De aanpassing maakt deel uit van de DX2022
digitale transformatiestrategie die het bedrijf eind
2020 heeft aangekondigd.
“Aangezien het afdrukken op kantoor blijft
afnemen en de werkstijl van klanten verandert,
zal de traditionele office-onderneming in het
huidige boekjaar een structurele winsthervorming doorvoeren om zijn verdienvermogen te
behouden”, verklaarde de OEM in zijn winstoverzicht voor het derde kwartaal.
Voor de negen maanden tot 31 december 2020
rapporteerde Digital Workplace een omzet van $
3,2 miljard, een jaar-op-jaar daling van ongeveer
19%. De daling bedroeg 10% in de laatste drie
maanden van het kalenderjaar toen de markten
tekenen van herstel vertoonden.
<kop>Lyreco en SUEZ recyclen samen klein
kantoormateriaal

Lyreco Nederland en afvalverwerker SUEZ
Recycling & Recovery Netherlands, specialist in
duurzaam grondstoffen- en afvalmanagement,
sluiten een overeenkomst om samen klein
kantoormateriaal te recyclen voor hun klanten.
In de Benelux alleen al worden er naar schatting
zo’n 150 miljoen balpennen per jaar weggegooid. Tel daar ook nog ander klein kantoormateriaal bij, zoals gummen, paperclips en
nietmachines, en het is duidelijk dat het hier om
een aanzienlijke hoeveelheid afval gaat. Afval
dat doorgaans gewoon in de restafvalstroom
verdwijnt. Door de krachten te bundelen willen
Lyreco en SUEZ een volgende stap zetten
naar een wereld waarin grondstoffen niet meer
worden verspild en waarin zo veel mogelijk
materialen een tweede leven krijgen.
Beide bedrijven bieden vanaf nu hun Nederlandse klanten de mogelijkheid om een
recycle-box te plaatsen waarin klein kantoormateriaal verzameld kan worden. Lyreco haalt
de box op en SUEZ sorteert en verwerkt
de inhoud in verschillende afvalstromen. De
klanten krijgen een gedetailleerd rapport van

het aantal ingezamelde kilo’s per categorie
(schrijfwaren, kunststof insteekhoezen, papieren
insteekhoezen, lijm & correctiemateriaal en
nietmachines & plakbandhouders) en welk type
producten er van het gerecyclede materiaal
gemaakt zullen worden. Zo worden er van de
harde kunststoffen nieuwe containers, pennen
en pallets gemaakt en van de metalen weer
nieuwe perforators en scharen.
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Herman Miller koopt concurrent Knoll
voor 1,8 miljard dollar

Herman Miller neemt voor 1,8 miljard branchegenoot Knoll over. Na de overname zijn 78
procent van de aandelen in handen van de

aandeelhouders van Miller, de resterende 22
procent blijft in handen van Knoll aandeelhouders. Met het samenbrengen van hun
activiteiten willen de Amerikaanse fabrikanten
voor kantoormeubilair profiteren van de - door
de coronapandemie - veranderende markt.
“Deze transactie brengt twee baanbrekende
designiconen met sterke, aantrekkelijke portfolio’s en een lange geschiedenis van innovatie
samen”, stelt ceo Andi Owen van Herman Miller
in een persbericht. Volgens hem veranderen
kantoorinrichtingen door corona, terwijl bedrijven

een groeiend aantal medewerkers dat thuiswerkt moet ondersteunen.
Wereldwijd actief
Herman Miller en Knoll hebben gezamenlijk 19
toonaangevende merken, aanwezigheid in meer
dan 100 landen wereldwijd, een wereldwijd
dealernetwerk, 64 showrooms wereldwijd, meer
dan 50 fysieke winkellocaties en wereldwijde
multichannel e-commerce mogelijkheden. In
Nederland is Herman Miller vertegenwoordigd
door een 20-tal dealers

Thuiswerken blijft de norm
Bijna alle thuiswerkers (97%) willen ook als de
kantoordeuren weer wijd open staan vanuit huis
blijven werken. Dit geven deelnemers aan in de
derde ronde van gezamenlijk onderzoek van
Nyenrode Business Universiteit, Open Universiteit en Moneypenny. 9% wil volledig vanuit huis
blijven werken, 88% kiest liever voor een hybride
50-50 model.
Het gemis van real life formele en informele
contactmomenten met collega’s is nog steeds
groot, maar is sinds november niet verder
toegenomen. Overall hebben thuiswerkers een
werkmodus gevonden waar ze in lijken te

berusten. Een groeiend aantal thuiswerkers
maakt zich zorgen over de mogelijke verplichting
om in de toekomst weer op kantoor te móeten
zijn, vooral om vergaderingen bij te wonen.
Berusting
Gemiddeld communiceren thuiswerkers
4,5 uur per dag digitaal, al stijgt de groep
‘grootverbruikers’. 37% van de thuiswerkers
communiceert per dag 5 uur of meer online. Het
ontbreken van ‘echt’ contact zien respondenten
nog steeds als grootste nadeel van thuiswerken
– ruim ¾ van de respondenten mist informeel en
face-to-face contact met collega’s. 22% voelt

zich geïsoleerd. Dr. Martine Coun van Open
Universiteit Nederland is niet verbaasd: “Van de
drie psychologische basisbehoeftes van mensen
– autonomie, competentie en verbondenheid
– staat die laatste het meest onder druk bij het
langdurig thuiswerken in de coronacrisis”.

123inkt.nl zet met 123zakelijk in op managed
print services

123inkt.nl, is gestart met een nieuwe service voor de zakelijke markt. Onder de naam
123zakelijk biedt de marktleider op het gebied
van online verkoop van printerbenodigdheden,
managed print services (MPS) voor het zakelijk
segment. Daarbij sluiten zakelijke klanten een
alles-in-één-contract af voor printers, onderhoud
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en automatische levering van supplies als toners
en printpapier.
123inkt.nl signaleert een verschuiving van transactionele naar contractuele overeenkomsten,
waarbij de focus steeds meer ligt op langdurige
samenwerkingen en klanttevredenheid.
123zakelijk zet daarom hoog in op het vlak van
consultancy. Ook advies over veiligheid, mobiel
printen, scanoplossingen en de cloud valt onder
de diensten.
Zakelijke klanten gaven steeds vaker aan geen
printersupplies bij 123inkt.nl te kunnen bestellen,
omdat zij vast zaten aan een MPS-contract
bij een andere partij. Uit die gesprekken bleek

een grote behoefte aan een frisse wind op de
MPS-markt.
Ondoorzichtig
123inkt.nl-directeur Gerben Kreuning: “De
huidige grote spelers op de MPS-markt smijten
flink met ondoorzichtige printcontracten. Hoge
prijzen en stilzwijgende verlengingen zijn aan de
orde van de dag. De klant is daar de dupe van,
maar kan bijna geen kant op. Met 123zakelijk
brengen wij daar verandering in, want wij
houden niet van ondoorzichtige constructies die
verre van klantvriendelijk zijn. Wij willen laten zien
dat het ook anders kan.”
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Terug naar kantoor

hot desks,
Zoomrooms
en hologrammen
Minimaal enkele dagen per
week thuiswerken, inkrimpen
van kantoorruimte. Hygiëne- en
luchtreinigende maatregelen op
de werkvloer. Het zijn de voor de
hand liggende zaken waar je over
hoort als het gaat over de terugkeer naar kantoor die voor de
deur staat.. Maar welke innovaties en veranderingen broeden er
onder de oppervlakte? We zetten
ze op een rij.

Een jaar geleden alweer bereidden facility- en
office managers zich voor op op de terugkeer
naar kantoor. Ze sleepten bureaus twee meter
uit elkaar, plaatsten er plexiglasbarrières tussen,
de vloeren werden voorzien van eenrichtingspijlen, stoelen verwijderd uit vergaderruimten en
er kwam een plan om de terugkeer naar kantoor
te reguleren. En toen….bleef het stil, want de
regel om thuis te werken bleef gewoon van
kracht. En al die tijd werd thuiswerken steeds
normaler, en het bleek ook goed te werken.
Maar vroeg of laat, en waarschijnlijk dit najaar,

mogen we weer terug naar kantoor. Naast
bovenstaande maatregelen staan er ook een
aantal innovaties te trappelen om het werken na
corona efficient te doen verlopen. Hieronder een
opsomming.
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Flexibele en verplaatsbare werkplekken
De gemeenschappelijke ruimtes worden
vergroot en uitgerust met meubels die kunnen
worden verplaatst als de behoeften veranderen.
Leveranciers van kantoormeubilair zien een
sterke interesse in mobiele tafels, verrijdbare
trollies en scheidingswanden.
In veel gevallen worden persoonlijke bureaus
vervangen door “hoteling” -werkplekken, ook
wel hot desks genoemd, die kunnen worden
gebruikt door iedereen die een plek nodig heeft
om een dag lang te werken.

Hologrammen in vergaderruimten

Ook vergaderruimten krijgen letterlijk en
figuurlijk een nieuwe dimensie. In het verleden
waren deze plekken gebaseerd op het idee
dat mensen er persoonlijk bijeenkwamen. Het
belang van een groot scherm aan de muur is
veel groter voor presentaties of om een hybride
meeting te organiseren, waarbij de helft vanaf
locatie inlogt.
Bedrijven vragen zich af hoe ze deze externe
groep dezelfde mogelijkheid kunnen geven om
deel te nemen als degenen die fysiek aanwezig
zijn. Er zijn zelfs al testen rond het gebruik
van kunstmatige intelligentie om holografische
weergaven op te roepen van werknemers op
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locatie, die zo toch pseudo-fysiek aanwezig
kunnen zijn.

Toename van schermen

Er komen meer schermen en ook op meer
plekken.. Vergaderruimte wordt omgevormd
tot ruimtes voor hybride overleg. De compacte
cellen om in afzondering te kunnen bellen
worden ook voorzien van een scherm voor
videomeetings. En een scherm in de koffiebar
of in een zithoek zou de aanwezigen in staat
kunnen stellen virtueel samen te komen voor
een latte of lunch met collega’s die op afstand
werken.
Met de helft van het personeel thuis en de
resterende helft op kantoor, zullen visuele
samenwerkingshulpmiddelen die verspreide
teams kunnen verenigen overal op de werkplek
opduiken. Het gaat dan om tools die co-creatie
en innovatie mogelijk maken, zoals verbonden
whiteboard-apparaten. Denk aan connected
whiteboards zoals Google’s Jamboard, Microsoft’s Surface Hub en Samsung’s Flip of dichter
bij huis de producten van Legamaster.

Handsfree rondlopen

In toenemende mate wordt het lopen door
een kantoorgebouw een handsfree ervaring,

geholpen door mobiele apps, sensoren en
spraakbediening, zelfs nadat de onwil om
oppervlakken aan te raken afneemt.
Met sensoren kunnen werknemers een deur
openen en een lift oproepen met een enkel
handgebaar. Er zijn zelfs voetpedalen om liften
te activeren. Knoppen op muren buiten toiletten
kunnen met een elleboog worden ingedrukt,
waardoor het niet nodig is de deurgrepen aan
te raken.

Luchtkwaliteit

Het coronavirus heeft de aandacht volop
gevestigd op de luchtkwaliteit. Buitenruimten
- daken, terrassen en binnenplaatsen - waren
populair vóór de pandemie en zijn meer
geworden naarmate frisse lucht niet langer een
lekkernij is, maar een noodzaak.
Koel en ventilatiesystemen worden kritisch
onder de loep genomen en aangepast om de
hoeveelheid buitenlucht die naar binnen wordt
gepompt te vergroten. Ook filters om kleinere
deeltjes in de lucht op te vangen worden
verbeterd of toegevoegd.

Spraaktechnologie

Spraaktechnologie kreeg nooit een voet tussen
de deur op kantoor. Maar de behoefte aan
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veiligere, contactloze interactie met applicaties
leidt hier tot hernieuwde belangstelling.
Spraak gestuurde technologie zal worden
gebruikt om op een meer intuïtieve manier
diensten in het gebouw aan te vragen, variërend
van het bestellen van koffie tot het boeken van
een kamer. Werknemers kunnen ook spraakassistenten verwachten in gedeelde ruimtes zoals
vergaderruimten, kantoorlobby’s en liften. En
mogelijk ook voor het bedienen van deuren en
liften.

Planning van ruimten

Om ervoor te zorgen dat kantoorruimte efficiënt
wordt gebruikt, zullen werkgevers digitale tools
bieden waarmee het personeel de beschikbaarheid van ruimte in vergaderruimten,
werkplekken of zelfs parkeerplaatsen kan zien
én reserveren.

besteed aan oproepen, vergaderingen of buiten
kantooruren werken. Dergelijke monitoring neigt
natuurlijk naar controle over de werknemer die
op veel weerstand kan stuiten van werknemers.
Zo was er onlangs veel ophef over de installatie
van software door bedrijven om de productiviteit
van de thuiswerkers te monitoren.

De opkomst van de
robotmedewerker

Fe COVID-19-pandemie heeft het potentieel
voor machines om menselijk werk uit te voeren
alleen maar versneld - niet alleen in fabrieken,
maar ook in toenemende mate op werkplekken.
VVolgens experts zullen meer robots worden
ingezet om taken uit te voeren zoals gezond-

heidsmonitoring en schoonmaak, huishouden,
voedseldiensten en betalingen, vooral in zwaar
getroffen industrieën zoals horeca.
Deze nieuwe rollen reiken verder dan het
gebruik van robots en automatisering in de
thuis- en bezorgnetwerken die in 2019 werden
voorspeld. Terwijl robots het kantoor binnenkomen, verwacht Gartner zelfs dat HR-afdelingen binnenkort zullen uitbreiden met middelen
die specifiek zijn bedoeld voor het geautomatiseerde personeelsbestand. Tegen 2025
zouden ten minste twee van de tien grootste
wereldwijde retailers hun HR-afdelingen opnieuw
hebben ingericht om aan de behoeften van hun
nieuwe robotmedewerkers te voldoen.

Smart kantoren

Om werknemers ervan te stimuleren naar
kantoor te komen, zullen bedrijven kantoren
bieden die meer bieden dan thuiswerken.
De verwachting is dat meer kantoren slimme
technologie zullen gebruiken die de kantooromgeving gedurende de dag aanpast om de
productiviteit en het welzijn van werknemers te
verbeteren.
Zo kan het boeken van een vergaderruimte
leiden tot een toename van de luchtstroom op
basis van de geplande bezetting; en slimme
LED’s kunnen de verlichting automatisch
aanpassen op basis van de temperatuur,
daglichtniveaus of bioritmen van gebruikers.
Gewapend met nieuwe gegevens en inzichten,
zullen werkgevers in staat zijn om de werknemerservaring te optimaliseren, de productiviteit
te verhogen en werknemers terug te halen naar
kantoorgebouwen.

Monitoring van de werknemers

Nu de geestelijke gezondheid bij veel bedrijven
hoog in het vaandel staat, zullen tools die het
welzijn van werknemers beoordelen en stimuleren een hoge vlucht nemen. Denk aan functies
die de gemoedstoestand maar mogelijk ook de
productiviteit van werknemers volgen.
Zo kan AI-technologie worden ingezet om het
sentiment van werknemers te volgen, bijvoorbeeld via hun schriftelijke communicatie of
zelfs via hun gezichtsuitdrukkingen. Evenzo
kunnen tools de activiteiten bijhouden, zoals tijd
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Tien
overwint!
HERMA 10 vel verpakkingen
voor de kleine behoeften.

Thuiswerken zal voor velen in de toekomst
vanzelfsprekend blijven. Dit maakt verpakkingen
van 10 vel voor etiketten nog aantrekkelijker.
HERMA biedt nu al een omvangrijk assortiment,
ook voor speciale etiketteertoepassingen.
Corona verandert veel, vooral in de wereld van werk. Het thuiskantoor
zal voor velen een vanzelfsprekendheid blijven, zelfs na de pandemie.
Volgens een huidig lopende studie wil een deel van de werknemers met
een kantoorbaan ook onder normale omstandigheden minstens de helft
van hun werktijd thuis doorbrengen. Van degenen die er al ervaring mee
hebben opgedaan, wil zelfs een groot aantal het thuiskantoor uitbreiden.
Dit gaat gepaard met een gedragsverandering bij het inkopen van
kantoorartikelen. Zoals etiketten voor het netjes en gestructureerd labelen
van mappen en ordners, brieven adresseren, structuur creëren. Het komt
ook allemaal voor in huis. Maar niet in dezelfde mate als voorheen in de
kantoortuin. Daar deelden misschien vier of meer collega’s of zelfs een
hele afdeling een groter pakket etiketten.

Praktische “kleine” behoeften

Daarom heeft HERMA haar assortiment in 10vel verpakkingen uitgebreid
en biedt een meer dan 40 verschillende artikelen. De focus ligt op oplossingen voor het labelen van mappen en ordners, cd’s, dvd’s. Daarnaast
universele labels voor bijvoorbeeld het adresseren van brieven. Maar zeker
onder de nu nog bestaande pandemieregelgeving is er altijd vraag naar
kleinere hoeveelheden etiketten voor speciale toepassingen. Bijvoorbeeld
wanneer borden voor het observeren van de afstandsregels snel moeten
worden gemaakt. Of naamlabels voor evenementen in kleine groepen.
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Alle etiketten in het 10-velverpakkingen kunnen natuurlijk met de HERMA
Label Assistant Online worden vormgegeven. Zonder te installeren, gratis,
snel en eenvoudig.

Meer plezier in ordenen

In elk geval zal er in het thuiskantoor een grotere wens zijn om de
werkomgeving in te richten op basis van persoonlijke voorkeuren. Wil je
dit echter niet zelf doen, dan kun je met de HERMA motiefmappen een
vleugje kleur de wereld in huis halen. Organiseren en archiveren is leuk!
Het assortiment, dat nu meer dan tien reeksen motieven telt, biedt voor
ieder wat wils. Graffitikunst, fascinerende dierenfoto’s, architectonische
hoogtepunten, bekende metropolen of spannende grafische oplossingen:
hier vindt iedereen zijn favoriete motief!
Meer informatie over de 10 vel verpakkingen en de motiefmappen
vindt u op www.herma.nl/kantoor-thuis.

ADVERTORIAL

UV-C desinfectiepaal
VIBA_EX® voor een schone,
gezonde werkomgeving
Meer dan ooit staan nu voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid en
gezondheid van mensen in de schijnwerpers. Ook na COVID-19 blijft
het essentieel om zoveel mogelijk andere virussen en bacteriën buiten
te houden. De toepassing van de bewezen desinfectietechnologie van
UV-C kan daaraan bijdragen. Bar Instruments is hierop ingesprongen
met de introductie van de UV-C desinfectielamp/paal VIBA_EX, die
zorgt voor een schone, gezonde werk- en kantooromgeving.
UV-C wordt al jaren gebruikt om drinkwater,
afvalwater, lucht, farmaceutische producten en
oppervlakken te desinfecteren. Onderzoek heeft
aangetoond dat UV-C-licht kiemdodende eigenschappen heeft waarmee het DNA of RNA van
bacteriën, virussen, schimmels en schimmelsporen afgebroken wordt. Hierdoor worden zij
onschadelijk gemaakt. UV-C-licht is dan ook een
doeltreffende manier om lucht, oppervlakken en
voorwerpen te desinfecteren.

Desinfecterende luchtreiniger

Vooral in gesloten en slecht geventileerde
ruimtes zijn de besmettingsrisico’s groter, omdat
aerosolen met het virus blijven rondzweven.
De VIBA_EX®, die door Bar Instruments in
Nederland op de markt is gebracht, kan dat
risico praktisch elimineren. De VIBA_EX® onderscheidt zich als een professionele en bewezen
desinfecterende luchtreiniger, die bijdraagt aan
een schone, gezonde omgeving. De krachtige
UV-C lamp inactiveert of doodt 99,9% van alle
ziektekiemen in de lucht, zoals minuscule virusdruppeltjes (aerosolen), bacteriën en schimmels.
De VIBA_EX® garandeert de gezondheid in

gesloten of slecht ventilerende ruimtes waar veel
mensen samenkomen, zoals in kantoorruimtes,
wachtkamers en restaurants.
De lucht wordt aangezogen door het
apparaat, waarna deze in spiraalvorm langs de
ingebouwde UV-C lamp stroomt. De lamp doodt
alle micro-organismen. Dit hele proces duurt
slechts zo’n 20 seconden, waar een minimum
van 4 seconden nodig is om effectief te zijn.
Zodat niet alleen bacteriën en virussen worden
verwijderd, maar óók schimmelsporen die allergische reacties kunnen veroorzaken.

Veel toepassingen

De toepassingsmogelijkheden en de potentie
van VIBA_EX® zijn enorm. De UV-C desinfectiemethode is zoals gezegd wetenschappelijk
erkend. Het apparaat is vrij van chemicaliën en
ozon en onschadelijk voor mensen en (huis)
dieren. Direct contact met UV-straling wordt
voorkomen. De VIBA_EX® kent extreem lage
verbruikskosten en is onderhoudsvrij. De
UV-lamp is duurzaam met maximaal 10.000
lichturen en kan eenvoudig en goedkoop
worden vervangen. Ruimtes tot 100 vierkante

meter worden moeiteloos meerdere keren per
dag gereinigd en het apparaat is geschikt voor
continu gebruik.
De VIBA_EX® is klein qua formaat, maar groot
in design en effectiviteit. Er is geen montage
vereist, want deze mobiele, vrijstaande
blikvanger is eenvoudig op de gewenste
werk- en vergaderplek te plaatsen. De speciale
behuizing beschermt de mensen én (huis)dieren
tegen ontsnappend UV-licht.
Bar Instruments richt zich met de state-ofthe-art desinfectielamp onder meer op de
kantooromgeving, waar miljoenen mensen
werkzaam zijn. De werkgever dient hiervoor een
veilige en gezonde werkomgeving te faciliteren,
zodat de medewerker met een goed gevoel
naar kantoor gaat. De VIBA_EX® is hiervoor een
ideale, effectieve en betaalbare oplossing.

Bar Instruments uit Varsseveld levert
oplossingen en kwaliteitsproducten voor
het meten en regelen van productie
processen voor diverse branches.
Het betreft procesinstrumentatie voor
uiteenlopende bedrijven, zoals overheid,
semioverheid, installateurs en industrie.
Bar Instruments is distributeur voor
VIBA_EX®, geleverd door het Duitse
GIMAT GmbH, in Nederland
www.barinstruments.nl
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Zo kunnen
we weer
veilig en
hygiënisch
aan de slag
Renz Air2Color maakt de luchtkwaliteit zichtbaar
De Duitse producent van bind- en lamineersystemen Renz heeft in het
kader van de corona-pandemie een fraai vormgegeven ‘verkeerslicht’
ontwikkeld. Deze geeft de luchtkwaliteit weer in de ruimte en is geschikt
voor op kantoor en ook voor de thuiswerkplek.

Wanneer en hoe weten we nog niet,
maar dat veel medewerkers die nu
nog vanuit huis werken straks weer
naar kantoor komen, is wel zeker.
Belangrijk is dat we ze dan een veilige
en hygiënische werkomgeving bieden
waar iedereen zich op zijn gemak voelt.
OfficeMagazine selecteerde een aantal
producten die daarbij kunnen helpen.
We zetten ze hieronder op een rij.

heen te rijden. Het ADIBOT-systeem biedt een veilige manier om bedrijven,
organisaties en scholen te helpen veilig te openen door schadelijke ziekteverwekkers te deactiveren in gebieden waar mensen het nodig hebben en
willen hebben, zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën of dure uitvaltijden. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en
hoe we het ADIBOT-systeem naar uw bedrijf of school kunnen brengen.

Bij een slechte luchtkwaliteit verandert de kleur van de Renz Air Color 2.
De Air2Color meet de CO2-concentratie in korte intervallen en geeft door
middel van een 360° lichtband, aan of er geventileerd moet worden. De
verkeerslichtkleuren groen (helemaal goed), geel (ventilatie aanbevolen)
en rood (ventilatie vereist) maken het systeem voor iedereen gemakkelijk
te begrijpen.. De Air2Color maakt gebruik van een NDIR CO2-sensor, die
de exacte CO2-waarden bepaalt en deze met een gekleurde lichtband
weergeeft. Afhankelijk van de locatie en de gebruiksfrequentie, heeft het
apparaat een levensduur tot 15 jaar.

Fellowes biedt veilige werkplek met AeraMax Pro

Robot als UV-killer
Een andere UV-killer op CES is de Adibot, een verzameling TL-balken op
wielen die hele kantoren en schoollokalen kan desinfecteren door er door-
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Uit nieuw onafhankelijk onderzoek blijkt dat de AeraMax Pro luchtreinigers
van Fellowes binnen een uur na activatie 99,99 procent van de aerosolen
van een surrogaat coronavirus uit de lucht weten te verwijderen.
“We begrijpen dat onze klanten de beste oplossing zoeken om het
coronavirus op korte termijn te bestrijden, maar ook op lange termijn
hun werknemers van de meest gezonde lucht willen voorzien,” stelt
John Fellowes, de CEO van Fellowes Brands. “We hebben deze testen
laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat onze klanten met de Fellowes
AeraMax Pro luchtreinigers zich weer veilig binnen gebouwen kunnen

OFFICE INSPIRATIE

begeven.”
Het coronavirus
229E is gebruikt als
surrogaat voor het
coronavirus bij het
onderzoek in het lab
van Shanghai WEIPU
Chemical Technology
Service Company. Van dit virus werd 99,99 procent van de aerosolen
binnen een uur uit de lucht verwijderd. Het is in het huidige klimaat nog
niet mogelijk of ethisch verantwoord om Sars-CoV-2 te aerosoliseren voor
tests in de lucht. Ook is uit onderzoek in Dublin gebleken dat de Fellowes
AeraMax Pro luchtreinigers 99,9 procent van aerosolen van het H1N1 virus
binnen 35 minuten uit een ruimte kan filteren.

Aircleaner in bureau
Aircleaners waren allang in gebruik voor corona kwam, onder meer om
in werkplaatsen en stoffige ruimten de lucht te reinigen. Tegenwoordig
worden ze ook gebruikt om virussen uit de lucht te filteren, wat tot 99,95
procent gegarandeerd lukt. Van de Airbo Aircleaner zijn enkele fraaie
exemplaren beschikbaar, waarbij de zuiveringsinstallatie is verwerkt in een
werkplek of een receptie. De AIRBO Aircleaner Desk is heeft een fysieke
scheiding tussen twee personen. Het gedeelte op het bureau bestaat
uit twee plexiglas platen, waar tussen een ruimte zit. Door deze ruimte
continu leeg te zuigen wordt de uitademing van de bezoeker afgevoerd en
gefilterd. Aan de bezoekerskant is een opening gecreëerd. Vele toepassingsmogelijkheden denk bijvoorbeeld bij een arts/patiënt, receptie, notaris, makelaar, pedicure en vul maar in. De lucht wordt in de ademzone van
de bezoeker direct weggezogen en gefilterd door een HEPA H13 filter.
De afzuiging gebeurd via de zijkant. Hij is voor 2.500 euro te bestellen via
klopinnovations.nl

UV-C desinfectiepaal
VIBA_EX® voor een
schone, gezonde
werkomgeving
Ook na COVID-19 blijft het essentieel
om zoveel mogelijk andere virussen en bacteriën buiten te houden.
De toepassing van de bewezen
desinfectietechnologie van UV-C kan
daaraan bijdragen. Bar Instruments
is hierop ingesprongen met de introductie van de UV-C desinfectielamp/
paal VIBA _EX, die zorgt voor een
schone, gezonde werk- en kantooromgeving. Lees het uitgebreide
artikel hierover op pagina 17.

CleanEdge: verlichting desinfecteert
CleanEdge is een innovatief verlichtingsproduct dat de ruimte steriliseert.
De LED-verlichtingsarmaturen geven licht met een golflengte van 405 nm
(niet schadelijk zoals UV).
Omdat de CleanEdge boven het UV-lichtspectrum zit, is deze oplossing in
tegenstelling tot UV-A/B/C niet schadelijk voor mens en dier. Schakel het
LED-paneel in en een oppervlakte tot 24 vierkante meter (per LED-paneel)
wordt continu gesteriliseerd.! CleanEdge is ontwikkeld in Zuid-Korea waar
het gerenommeerde bedrijf Maltani bestaande technologie van Samsung
een nieuwe dimensie heeft gegeven door een oplossing te ontwikkelen
die maar liefst tot 50.000 branduren heeft. Hiermee onderscheidt de
CleanEdge zich van bestaande sterilisatieverlichting die een aanzienlijk
kortere levensduur heeft tegen een hogere investering. De CleanEdge kost
495 euro ex BTW.
CleanEdge Lighting uit Woerden heeft de exclusieve rechten verworven
voor distributie in onder meer Nederland.

IOT spot geeft overzicht over beschikbare ruimten
IOT spot is een platform van kleine apparaatjes waarbij je online de bezetting van werkplekken en vergaderruimtes kunt managen. De apparaatjes
zijn compact en laten met een rood, oranje of groen cirkeltje zien of de
werkplek of vergaderruimte al (bijna) bezet of vrij is.
Verder bestaat het platform ook uit sensors die de bezetting van
werkplekken monitoren. Alle apparaten staan in contact met internet.
Vandaar ook de de naam IOT-spot (Internet of Things) Informatie kan
worden beheerd en gedeeld in een app.
Hierdoor kun je zien waar er plek is en kunnen werkplekken worden
geboekt. Ook kun je bijv. speciaal naar kantoor komen omdat je ziet dat
bepaalde collega’s er zijn.
Twee oplossingen die goed kunnen worden ingezet bij het corona-proof
maken van een werkomgeving. Het is een slim systeem waarbij je de
bezetting van je kantoor kunt reguleren. Je betaalt een jaarprijs per sensor
en aanvullende diensten. Het is een mooie oplossing voor werkplek
monitoring maar het biedt ook mogelijkheden voor het verbeteren van jullie
hospitality.
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Door corona viel de
wereld van werken op
kantoor in één klap
(tijdelijk) stil. Thuiswerken was de nieuwe norm. Niemand
wist op dat moment
waar het naartoe
ging. We leven nu
dik een jaar later en
zijn wat wijzer. Toch
weten we veel nog
niet. Het Center for
People and Buildings
(CfPB) draagt bij aan
de kennis met een
uitgebreid onderzoek
naar de thuiswerkomgeving, waarvan
binnenkort de eindrapportage verschijnt.
Wim Pullen, bezig
aan zijn herfst als
directeur van CfPB,
verhaalt over zijn
boeiende ervaringen
rondom de werkomgeving, die uiteindelijk uitmonden in dit
bijzondere jaar. Geassisteerd door collega
Bartele Hoekstra, die
al wat tipjes van de
sluier uit het rapport
oplicht.

Wim Pullen, directeur Center for People and Buildings

'Het vraagstuk van de
actuele werkomgeving
kan alle kanten op'
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In zijn werkzame leven heeft Wim Pullen al
menig transitie in de werkomgeving meegemaakt. “Een van de grotere veranderingen was
dat de mensen accepteren dat ze geen eigen
werkplek meer hebben op kantoor. Dat ze
werkplekken delen of flexplekken hebben, dat
is fundamenteel anders. Als je nu kijkt naar de
data die we hebben opgehaald, dan werken
er zes á zeven op de tien kantoorwerkers
inderdaad op flexplekken. Als je dat twintig
jaar geleden had gevraagd, dan was het getal
misschien een op de tien. Maar what’s in a
name, een transitie is geen revolutie maar een
overgang of ontwikkeling. En die hebben we
best vaak meegemaakt vanuit mijn job bij de
Rijksgebouwendienst. Zoals de overgang van
de kantoorvilla’s, die veel organisaties hadden
betrokken, naar de grootschalige kantoorgebouwen. In veel provinciehoofdsteden dienden
van die statige, grote villa’s als kantoor, maar
daar moet je nu met een lampje naar zoeken.
Het zijn tegenwoordig allemaal van die redelijk
moderne kantoren als dubbel corridorsgebouwen, die in de jaren ’80 bedacht en
ontwikkeld zijn.”

Grotere kantoorgebouwen in de jaren
‘80

In zijn beleidsfunctie bij de Rijksgebouwendienst
moest hij vraag en het aanbod in kaart brengen.
“Hoe organiseer je de onderkomens? Wat is er
nodig, gelet op de ontwikkelingen in de vraag?
Wat is de behoefte om een bepaald aanbod
te realiseren en hoe je daar tot een match
komt? Hoe is het regionaal verdeeld? Wie zal
dat betalen? Hoe hou je rekening met allerlei
beleidsuitgangspunten van het rijk op het gebied
van locatiepolitiek en architectuur? Plat gezegd
gaat het erom dat de ambtenaar zijn werk goed
kan doen. Mijn taakopvatting was om continu
te accommoderen op de voortdurend veranderende vraag.
“Je had bijvoorbeeld de beweging in midden
jaren ’80 naar de grotere kantoorgebouwen.
Je zag ook de deeltijdarbeid opkomen en
de arbeidsduurverkorting, waardoor er meer
mensen in dienst kwamen. Ook was er de
intreding van werkende moeders. Bovendien
kwam de vrije woensdag- en vrijdagmiddag
in zwang, waardoor je soms een kanon kon
afschieten op kantoor. In die tijd kwam de
rationalisatie en efficiency van kantoren meer
naar voren. Dat raakte ook meteen het gevoel
van de mens.”
Heeft de automatisering nog een rol gespeeld
in die verandering? “In de jaren ’60 en ’70
werd in de IT-wereld al geschreven over ‘the
electronic cottage’, dat we allemaal in huizen

zouden wonen waar we elektronisch met
elkaar verbonden zouden zijn. Begin jaren ’80
ontstond het Telewerkplatform in Nederland,
gestimuleerd door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Het telewerken werd richting dat
beleidsterrein geduwd vanwege het beperken
van de mobiliteit. Dit is nooit iets grootschaligs
geworden. Kennelijk nemen we het allemaal
voor lief om in de file te staan of in een volle
trein te zitten, om toch maar aan de behoefte
te voldoen dat je ergens bij hoort en bij elkaar
kan zijn. Tegelijkertijd gingen we, zoals gezegd,
minder werken naar 32 of 36 uur. Het gevolg
wat dat er rond de weekenden verdunning
optrad in de bezetting van kantoren. De
bazen riepen: waar is iedereen? En de facilitair
managers zeiden: zitten we hier dure vierkante
meters in stand te houden. Dat verschilde in alle
sectoren.”
“Het is trouwens buitengewoon boeiend dat
zich nu - door de coronacrisis - een complete
omkering voordoet van de mate waarin we
thuiswerkten, van 0,6 tot 0,9 dag per week,
naar 5 procent aanwezigheid op kantoor.”

‘Medewerkers, die sowieso
deels thuis blijven werken,
gaan de voordelen hiervan
aankaarten. Bepaalde taken
zijn beter en effectiever uit
te voeren als je thuis als
productieomgeving kunt
gebruiken.’
Oprichting CfPB

Pullen was een van de initiatiefnemers voor
de oprichting van het Center for People and
Buildings en kreeg de leiding. De missie was om
data te vergaren over de kantoorhuisvesting.
“Er waren genoeg mooie verhalen in die tijd,
zoals het grote Interpolis-project in Tilburg. Veel
verhalen, weinig feiten. Je kon nooit controleren
of iets waar was, ja of nee. Onze ambitie was:
naast het samenbrengen van mensen een
platform creëren voor juist het maken van kennis
en het delen ervan. We kregen steun van de
overheid, waarna we ons diagnose-instrument
voor de werkomgeving hebben ontwikkeld.
Veel casestudies gedaan en data verzameld,
waarin we patronen begonnen te ontdekken.
We konden op een gegeven moment een aantal
factoren benoemen, waarmee ontwerpers aan
de slag konden gaan en facilitair managers hun
werkomgeving konden evalueren.”
Al dit onderzoek en verzamelde data kwamen

goed van pas rond 2015, toen de kantoortuin
opkwam. “We konden nu beter verklaren wat
er wel of niet goed is aan die werkomgeving.”
Behalve de eindgebruikerstevredenheid heeft
CfPB ook gekeken of de voorspellende factoren
meegenomen konden worden in modellen
die investerings- en exploitatiekosten konden
prognosticeren op basis van geringe informatie
over het ontwerp.
“Als organisaties hun kantoren gaan veranderen, komt ook het menselijk gedrag naar
voren. Dat wordt beschreven in het boek ‘Het
nieuwe werken ontrafeld, Over bricks, bytes
and behaviour’, dat in 2010 uitkwam. De
gedragskant is natuurlijk de moeilijkste van die
driehoek. De bricks stapel je, je zet bureaus en
wandjes neer; de bytes draag je in de vorm van
computers en kabels naar binnen. Maar wat
moesten de mensen nu die er mee om moeten
gaan? Hoe gedraag je je in een kantoor waarin
je meer ziet en hoort? We introduceerden toen
een werkplekspel om in groepen allerlei real
life-situaties te bespreken.”
Het opvallendste dat Pullen ontdekte uit al die
research en data was wel ‘hoe weinig bazen
zich aantrekken van feiten’. “Als jij ze ermee
confronteerde, dan zeiden ze: ‘maar wij zijn
anders, ik bepaal hier wat er gebeurt’. Dat was
soms op het autoritaire af. Er waren maar weinig
managers die hun hand in eigen boezem staken
en zeiden: je had voorspeld dat het mis zou
gaan, maar ik heb niet naar je geluisterd. Eigenwijsheid aan de top en niet informeren over iets
dat bakken met geld kost, kwamen veel te vaak
voor. Ook al verwezen facilitair managers hun
bazen naar de expertise van ons. Dat zal ook
niet snel veranderen”, verwacht Pullen.

Oekaze

Net als iedereen werd Pullen ruim een jaar
geleden overvallen door de coronacrisis. “In een
keer kwam half maart de oekaze van: werk zo
veel mogelijk thuis. Niet dwingen, maar advies.
De grote partijen waar wij mee werken, zoals
overheden, gingen dat ook doen. We vroegen
ons af: zien we onze markt nu instorten? Want
we keken altijd naar ‘gebruik in actie’. Als echter
dat ‘gebruik in actie’ betekent dat het niet over
kantoorgebouwen gaat, maar juist over heel
veel huisjes, kamertjes en werkplekjes, waarom
zouden wij dat niet bekijken? Het adagium
mens-werk-werkomgeving limiteert zich niet
tot het kantoor, of school, of ziekenhuis. Het
was altijd iets dat geïnstitutionaliseerd was,
terwijl de thuiswerkplek niet serieus werd
genomen. Zo van: mensen zitten ’s avonds of
op de thuiswerkdag even aan de eettafel. Deze
kans wilden wij niet voorbij laten gaan; we zijn

OFFICEMAGAZINE

- VOORJAAR 2021 21

INTERVIEW

Wim Pullen
Wim Pullen is bezig met zijn afscheidstoernee, na een kleine veertig jaar actief te zijn geweest
in het vak van (kantoor)huisvesting, waarvan de eerste twee decennia bij de Rijksgebouwendienst. Hij heeft in verschillende disciplines gewerkt, zoals onderzoek en huisvestingsbeleid. In
2000 werd Pullen benoemd tot directeur van het Center for People and Buildings (CfPB),
waar hij in het najaar afscheid neemt.

gaan kijken naar hoe of wat. We hebben de
stoute schoenen aangetrokken, samen met
bureau Aestate en de technische universiteiten van Eindhoven en Delft. Met de universitaire partners willen we het imago van het
onderzoek versterken met een wetenschappelijk
fundament.”
Via vragenlijsten en interviews van groepen
van mensen werd de nodige informatie naar
boven gehaald. Dit aan de hand van een aantal
thema’s, zoals sociale cohesie, leiderschap,
de werkplek thuis, gezondheid en vitaliteit. “
Geïnspireerd door een paar Belgische wetenschappers kwamen we tot het oordeel dat de
nieuwe situatie een ‘wicked problem’ was. Dat
betekent dat het een ongeordend probleem
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is, dat alle kanten op kan, heel veel facetten
heeft en nooit één oplossing kan opleveren.
Oplossingen die ook nog tegen elkaar in kunnen
werken. De boodschap voor de betrokken
partijen was dat we de vinger aan de pols
moeten houden. Wat gebeurt er nu precies?
Mensen die thuiswerken dreigen tussen wal en
schip te vallen. We moeten opletten dat we ze
niet kwijtraken in de organisatie.”
Met deze vraagstelling zijn overheidsinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven benaderd. “De
reacties waren opmerkelijk. Scholen en universiteiten hadden geen tijd, want ze waren te druk
met het organiseren van het online onderwijs.
Het bedrijfsleven wilde niet mee doen, omdat
het geld zou kosten. Uiteindelijk hielden we veel

publieke partijen over als deelnemers, van de
ministeries en grote overheden als de politie
en de Belastingdienst tot de kleinere als
Milieudienst Rijnmond.”
Er kwamen interessante vraagstukken naar
voren, vooral bij de mega-instellingen. “Is
zo’n organisatie een eenheid of zijn het kleine
clubjes binnen het grotere geheel? Hoe gaat
het in de eerste periode waarin mensen het
nog moeten uitvinden? Wat is dat om thuis
te zijn en toch contact met elkaar te houden?
Hebben we er de digitale middelen voor?
Hebben we een goede stoel? Er ontstonden
al snel rug- en nekklachten. Alle lof voor de
ICT-afdelingen, want die hebben als een
razende gewerkt om alle mensen te voorzien
van de juiste communicatiemiddelen. Wie had
er voor deze crisis nu met Teams gewerkt?
Nu loopt die communicatie als een trein.”
Momenteel zitten we in een situatie die – als
je kijkt naar de tijd als Covid19 voorbij is weer wat perspectief biedt, stelt Pullen. “De
discussie gaat nu over het thuiswerken dat
redelijk goed verloopt. Natuurlijk missen we
daarin allerlei zaken en gaan bepaalde taken
beter als je op kantoor zit. Grosso modo
kunnen we er best mee uit de voeten, maar
we willen elkaar wel weer in het ‘echie’ zien.
Maar we hebben nog steeds te maken met
de maatregelen, waardoor de sociale cohesie
nog beperkt is. De situatie is voorlopig nog
niet zoals vóór corona. We weten niet of en
hoe ver zich het pre-corona tijdperk herstelt.
Ook is nog onbekend of mensen de verworvenheden van het thuiswerken daadwerkelijk
willen verzilveren. Blijven we dat doen? Of
gaan we, als je het weer vrijlaat, en masse
de trein of auto in? Het zal nog wel een tijdje
duren, voordat zo’n mengvorm zich vestigt.
Gaan bazen zich autoritair gedragen dat je
naar kantoor moet komen. Is het allemaal te
veel gedoe om goed na te denken over een
nieuwe ordening in het werk?”

Toekomstscenario

Pullen schildert graag een toekomstig
scenario. “We moeten eerst een kijken
hoe de vaccins in de komende anderhalf
á twee jaar gaan werken. Bedrijven zullen
voorzichtig zijn en de anderhalve meter ook
binnenshuis aanhouden. Dan heb je een
bergingscapaciteit op kantoor van 25 á 30
procent. De medewerkers moeten daardoor
sowieso deels thuis blijven werken. En zij
gaan de voordelen hiervan aankaarten.
Bepaalde taken zijn beter en effectiever uit
te voeren als je thuis als productieomgeving
kunt gebruiken. Maar voor een activiteit als
brainstormen, die beter verloopt bij fysieke
aanwezigheid, zal je faciliteiten, werkwijzen

INTERVIEW
en begeleidingskwaliteiten moeten ontwikkelen.
En die digitale meetings, voor welke soort
mensen zijn die? Voor medewerkers die bang
zijn? Of voor introverte personen die liever niet
naar kantoor willen? Daarin hebben we geen
patroon kunnen ontdekken. Daarnaast werpt
zich het vraagstuk op van werkgevers die wel of
niet eisen dat medewerkers weer naar kantoor
gaan. Er kan een grotere discrepantie ontstaan
tussen de meningen van werkgevers en
werknemers terwijl hun belangen gelijk op gaan:
duurzame werkgelegenheid! De betrokkenen
zullen dat de komende tijd uit moeten vinden.
Ondernemingsraden zouden hierin bijvoorbeeld
een rol kunnen spelen.”
Een Gronings onderzoek enige jaren geleden
wees uit dat 30 procent van het personeel niet
geschikt zou zijn om thuis te werken. “Maar
we zitten eigenlijk nog in die zoektocht. Er zijn
personen die een ‘personal need for structure’
hebben. Die hebben behoefte aan dagritme;
inbox, lunchbox en outbox, om zeven uur de
deur uit en om vijf uur weer naar huis. Het
structureren van de dag is voor sommigen, ook
gedurende het thuiswerken, best een dingetje
geweest. Echter, men heeft zich behoorlijk goed
door de persoonlijke behoefte aan vastigheid
heen geslagen. We moeten nog onderzoeken
of mensen met structuurbehoefte wel of niet
productiever zijn.”
Bartele Hoekstra vult aan: “Wel hebben we
geanalyseerd dat jezelf wel of niet activeren en
motiveren een belangrijk aspect is dat bijdraagt
aan het productief zijn. Dus personen die van
zichzelf zeggen dat beter op orde te hebben,
geven aan dat ze productiever zijn. Sommigen
die de externe druk van de kantooromgeving nodig hebben, denken thuis minder te
presteren.”
Wat is het meest bijgebleven in Pullen’s
loopbaan bij CfPB? “Wanneer mensen zeggen
dat we als kenniscentrum niet meer weg te
denken zijn, zijn dat voor een ondernemende
onderzoeker als ik leuke geluiden. Het streelt je
trots, ook door de relaties die we opgebouwd
hebben in het thuiswerk-dossier. Nu melden
mensen zich bij ons die benieuwd zijn wat de
managers gaan beslissen en wat het vervolg
is. Dan komen ze met een aantal vragen, dat
je niet als consultant moet oplossen. Beter is

‘Blijven we thuiswerken?
Of gaan we, als je het weer
vrijlaat, en masse de trein
of auto in? Het zal nog wel
een tijdje duren, voordat een
mengvorm zich vestigt.’

Rijkskantoor De Knoop in Utrecht (foto Lucas van der Wee)

om met elkaar naar de uitdagingen te kijken.
Ik merk dat de leergierigheid toeneemt, juist
door de onzekere situatie. Wij weten, net als
de managers, ook niet waar het naar toe gaat.
Je kunt wel gestructureerd nadenken over een
aantal zaken. De (wetenschappelijke) methodes
zijn er. Je hoeft niet gelijk een oplossing te
hebben, maar het gaat om het zoeken naar
patronen.”

Eindrapport

Het thuiswerk-onderzoek van CfPB nadert de
eindrapportage, maar dat betekent volgens
Bartele Hoekstra niet dat daarmee de research
stopt. “We gaan met de vragen die nu naar
voren komen, door. We willen partijen weer
interesseren om vervolgonderzoek te doen. We
willen bij diverse organisaties de huidige tussenstand peilen.”
Hoewel het rapport later in het voorjaar uitkomt,
wil Hoekstra alvast wat informatie delen.
“Opvallend is dat we het thema werk en privé
balans voortdurend zien terugkomen in onze
analyses. Dit heeft invloed op het gevoel van
productiviteit die mensen aangeven. Ook zien
we een relatie met werkstress en gezondheidsklachten. Ook hebben we de werknemers
bevraagd over de inrichting van de thuiswerkplek. Een derde van de respondenten heeft
een afzonderlijke werkruimte, een derde heeft
een aparte werkplek ingericht in bijvoorbeeld de
woonkamer en een derde heeft geen werkplek
ingericht en zit gewoon aan de keukentafel.

“Ook vroegen we of ze tevreden zijn over
verschillende aspecten van de werkplek, zoals
binnenklimaat en akoestiek. Men vond het
veelal prettig dat je thuis meer invloed hebt op
de omstandigheden dan op kantoor. Ook werd
gewaardeerd dat mensen thuis de mogelijkheid
hebben om geconcentreerd te werken. Dit
is een aspect dat bijdraagt aan de productiviteit. Geconcentreerd werken was altijd al een
belangrijke factor in bijvoorbeeld de kantoortuin,
maar dat blijkt thuis niet anders te zijn. Dit geeft
zeker meer aanleiding om dat dieper te onderzoeken. Overigens zegt een groot deel van de
respondenten dat ze thuis productiever zijn.”

Bartele Hoekstra
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Facilitaire markt
krimpt met
3 procent in 2020
De totale omvang van de facility
& workplace-markt (inclusief
vastgoed) is 1,1% gekrompen ten
opzichte van 2019. Als vastgoed
niet wordt meegerekend, is er in
2020 zelfs sprake van een krimp
met 2,9%. In de uitbestede markt
gaat het dan om een teruggang
met 1,4%. In de periode van
2013 tot 2019 was sprake van
9% groei.
Toch heeft de markt nog altijd een omvang
van 79,8 miljard euro per jaar. Iets meer dan
de helft van dit bedrag gaat naar vastgoed.
De rest wordt besteed aan een waaier van
diensten zoals technisch beheer en onderhoud,
beveiliging, wagenparkbeheer, contractcatering,
schoonmaak, textielservice, afvalmanagement
en documentservices. De cijfers komen uit
het Facility & Workplace Marktonderzoek van
Twynstra Gudde, in opdracht van FMN. Het
onderzoek, waar 600 facilitair professionals
en tien grote facilitair dienstverleners aan mee
deden, is net als voorgaande edities, zoals
het marktonderzoek in 2019, uitgevoerd door
Twynstra Gudde in opdracht van FMN (Facility
Management Nederland).

Focus op de werkplek

De meest opvallende verschuiving is de toegenomen focus op de kwaliteit van de werkplek.
In het onderzoek noemen bijna twee op de drie
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professionals de werkplekomgeving als één van
de belangrijkste thema’s die het inkoopbeleid
bepalen. Vooral de manier van werken van een
organisatie, flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik zullen de inrichting van de werkplekomgeving steeds meer bepalen, zo is de stellige
overtuiging.

Kantoren veranderen blijvend

Corona heeft het werk van facilitair managers
drastisch beïnvloed. Thuiswerken is een blijvertje
en de inrichting van de kantooromgeving verandert
permanent. Het onderzoek laat zien dat de
facilitair managers voorsorteren op een situatie
waarin het normaal is dat veel medewerkers een
aantal dagen per week vanuit huis werken. De
norm wordt dat je individueel werk thuis doet. Het
kantoor krijgt een andere functie. Het wordt veel
meer dan voorheen de plek om te ontmoeten,
te overleggen en samen te werken. Op langere
termijn zal vastgoed worden afgestoten, zo is de
verwachting.

De facilitair manager thuis?

In het verlengde van kantoor komt ook de
thuiswerkomgeving binnen het blikveld van de
facilitair manager. Dat roept nieuwe vragen op. In
hoeverre is de facilitair manager verantwoordelijk
voor een gezonde werkplek thuis? Wordt hij achter
de voordeur toegelaten? Wat kunnen facilitair
managers doen om de thuiswerkomgeving te
faciliteren? Dát er iets verandert is voor de facilitair
managers zeker. De komende tijd zal blijken hoe.

Duurzaamheid nog steeds op 1

De manier van werken verandert, maar
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid,
vitaliteit en gezondheid blijven staan, zeggen
de facilitair managers in het onderzoek. Met
name duurzaamheid blijft ook in de komende
vijf jaar het inkoopbeleid bepalen. De markt
organiseert zich op dit punt steeds beter en het
onderwerp vindt op alle fronten doorwerking.
Voor leveranciers is het belangrijk om de mate
van duurzaamheid van diensten en leveringen
concreet en meetbaar te maken zodat de resultaten voor inkopers zichtbaar worden.

In de boardroom

De coronacrisis heeft de toegevoegde waarde
van facilitair management aangetoond. In veel
organisaties en bedrijven is de facilitair manager
toegelaten tot de boardroom om oplossingen
aan te dragen voor thuiswerken, online ontmoetingen en het anderhalve-meterkantoor. In de
boardroom is het nu het moment om de visie
op huisvesting en vastgoed fundamenteel te
vernieuwen.
Wagenparkbeheer maakt met 33% nog steeds
een substantieel onderdeel uit van de markt.
Daarna volgt technisch beheer en onderhoud
(16%), schoonmaakdienstverlening (15%)
en integrated facility management (13%).
Contractcatering, beveiliging, afvalmanagement,
documentservices en textielservices maken
gezamenlijk nog eens 24% uit van de totale
markt.

ONDERZOEK

Uitbesteden: voor- en nadelen
De hoogste uitbestedingsgraad wordt in 2020 genoteerd voor de diensten groenservices (87%), schoonmaak
(86%) en beveiliging (86%). Op de vraag ‘voor welke diensten wordt uitbesteding overwogen’ worden alle
diensten genoemd behalve textielservices; gemiddeld overweegt 3% verdere uitbesteding. Repro (9%) en
wagenparkbeheer (7%) ten opzichte van andere diensten echter relatief vaker.
Facility management (10%), vastgoedbeheer (17%) en de servicedesk (16%) worden nauwelijks uitbesteed. Op
de vraag ‘Voor welke diensten wordt inbesteding overwogen?’ wordt bijna elke dienst wel een keer genoemd.
Gemiddeld 1% van de respondenten overweegt van een uitbestede situatie over te gaan tot eigen beheer. Alleen
afvalbeheer en textielservice worden niet overwogen voor inbesteding.

Top 3 trends in 2021
Respondenten hebben uit een lijst van elf thema’s aangegeven wat volgens hen op dit
moment de belangrijkste thema’s zijn. De top 3 wordt gevormd door duurzaamheid (64%),
werkplekomgeving (57%) en vitaliteit en gezondheid (34%) .
1.

2.

3.

Duurzaamheid
Twee jaar geleden stond duurzaamheid voor het eerst bovenaan de lijst als belangrijkste
thema in de Nederlandse facility & workplace markt. Ook dit jaar is duurzaamheid
het vaakst genoemd. Er is zelfs sprake van een stijging van 55% naar 64%. Voor de
toekomst voorspellen facilitair professionals dat duurzaamheid nog relevanter zal zijn
(73%). Dat is een ongekend hoog percentage dat in de geschiedenis van dit marktonderzoek nog nooit is voorgekomen.
De werkplekomgeving
De meest opvallende verschuiving is de toegenomen focus op de werkplekomgeving.
Ten opzichte van twee jaar geleden (30%) noemt nu 57% van de professionals de
werkplekomgeving als één van de belangrijkste thema’s. Deze verschuiving is voor het
overgrote deel te verklaren door ‘gamechanger’ COVID-19.
Het virus noopt tot een nieuwe visie op de huisvesting- en vastgoedstrategie en zal de
inrichting van de werkplekomgeving voor veel organisaties veranderen.
Vitaliteit en gezondheid
Vitaliteit en gezondheid staat op de derde plek van de belangrijkste thema’s in de
markt. Op de vraag wat de facilitaire organisatie primair wil bereiken met de inzet op
vitaliteit en gezondheid. noemt het merendeel van de respondenten het verbeteren
van de gezondheid van de medewerkers (84%). Daarnaast geeft 42% aan bij te willen
dragen aan een gezondere maatschappij. Ruim één derde (37%) geeft aan de kwaliteit
van de huisvesting of dienstverlening te willen verbeteren.

Wat kunnen facilitair
managers doen om
de thuiswerkomgeving
te faciliteren?
Belangrijkste thema’s over vijf jaar

Terwijl in eerdere edities onderwerpen als
kostenbesparing en technologie als belangrijkste
thema’s werden benoemd, is duurzaamheid
voor het tweede jaar op rij bovenaan geëindigd.
Het belang van verduurzaming wordt niet alleen
bevestigd, het wordt zelfs verstevigd. Waar in
2019 55% van de respondenten duurzaamheid
als één van de meest bepalende thema’s
noemde, is dat dit jaar 64%.
En de relevantie blijft toenemen: 74% van de
respondenten noemt het voor de komende
vijf jaar het belangrijkste thema in de markt.
Duurzaamheid steekt daarin met kop en
schouders boven de rest uit. Op plek 2 en 3
staan technologie en vitaliteit en gezondheid
als belangrijkste thema’s voor over vijf jaar.
Werkplekomgeving en wendbaarheid komen op
plek 4 en 5.
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FUN MEETS FUNCTION

Probleemloos draadloos opladen

Slim mondkapje

Je loopt de woonkamer binnen na een lange werkdag, je
telefoonbatterij is bijna leeg en je ploft neer op de bank.
Vanaf dat moment laadt je telefoon automatisch op,
zonder dat je hem aan een lader hoeft te leggen. Hoe
mooi is dat en, het kan. Xiaomi heeft voor haar telefoons
de Mi Air Charge-technologie ontwikkeld. Deze gebruikt
144 microantennes om energie over te brengen naar je
telefoon via een smalle golfbundel.
Xiaomi zegt dat het uiteindelijk kan worden gebruikt om
meerdere apparaten tegelijk op te laden in de kamer
waarin het zich bevindt.

Hopelijk zijn we op termijn van corona én
van de mondkapjes af, maar zolang we er
nog gebruik van moeten maken is het fijn
als je een bijzonder exemplaar hebt.

Speciale webcams voor je huisdier
De terugkeer naar kantoor zal een uitdaging
brengen waar nog niemand rekening mee
houdt. Veel mensen hebben het afgelopen
jaar een hond of kat aangeschaft, omdat ze
toch veel thuis waren. Maar hoe gaat het arme
dier zich gedragen nu het baasje weer lange
werkdagen op kantoor gaat maken. Gelukkig
zijn er tools als speciale dierenwebcams en
robotspeeltjes om je huisdier actief te houden
Een van de meest fraaie exemplaren is de
Furbo, met twee microfoons en bewegingssensor. Hij kan een brokje uitwerpen om je
trouwe viervoeter te lokken, en vervolgens kan

je tegen hem praten. Er is een hele range van
dergelijke hardware, en ze zullen de komende
tijd gretig aftrek vinden.

Transparant slim scherm
van LG
Een tv-scherm waar je doorheen kunt kijken. De
afgelopen jaren is er veel aan gesleuteld en nu
heeft LG een prototype dat marktrijp is.

Handige kluis
Trova Home lijkt veel op de kluis die u
achter de schuifdeur in een hotelkamer
vindt, alleen slimmer, slanker en eindeloos
mooier om naar te kijken. Dus meer als
een verre derde neef van de hotelkluis. Iets
meer dan 14 inch aan de langste kant, kan
hij veilig worden vastgeschroefd aan een
meer onbeweegbaar object. In combinatie
met een app kun je met je telefoon op de
scanner tikken om direct toegang te krijgen
tot het compartiment, of door de biometrische beveiliging op de app zelf gaan. En
er zijn vochtigheidssensoren en geurverwijderaars ingebouwd..
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Leverancier van gamingtools Razer
stelt het slimste masker ooit gemaakt te
hebben. Project Hazel is gemaakt van
transparant plastic om liplezen mogelijk
te maken en heeft twee filters, waardoor
het kapje wel wat weg heeft van een
gasmasker. Via de bijhorende app worden
gebruikers gewaarschuwd dat de filters
vervangen moeten worden. Uiteraard
wordt ook groen licht gebruikt, want dat is
voor gamers het beeldmerk van Razer.

Zo kan dit 55 inch-scherm van achter het
voeteneind van je bed omhoog komen en informatie toont, zoals het weer. Maar ook in een
boardroom of bij een entree kun je er zakelijk
indruk mee maken.
LG weet 40 procent transparancy te bereiken
met het scherm. Tot nu toe haalden soortgelijke
schermen maar tien procent transparancy.

FUN MEETS FUNCTION

Bureaulamp voor dyslectici
Comfortabeler lezen en werken als je
dyslectisch bent, kan dat? Ongeveer
10 procent van de mensen heeft
dyslexie. Bij niet-dyslectici zijn de
lichtgevoelige cellen anders tussen
de twee ogen zijn gerangschikt,
waarbij de informatie van het ene oog
het andere overschrijft. Bij dyslectici
hebben beide ogen echter hetzelfde
patroon, wat betekent dat twee
stukjes informatie tegelijkertijd naar
de hersenen worden gestuurd en een
spiegelend effect creëren. De Lexilight
beweert dit spiegeleffect te

verminderen door gepulseerd licht te
gebruiken om één oog de macht te
geven, waardoor degenen die aan
dyslexie lijden, comfortabel kunnen
lezen. Voor 549 euro is hij voor jou.

Je stoel als console
Dit concept voor een gamingstoel van de volgende
generatie kan misschien beter worden omschreven als
een luxe gaming-pod. Een boog van een uitschuifbaar
OLED-scherm van 60 inch zorgt voor een panoramisch
zicht. Ergonomische kussens bedekken de zitting en
armen. RGB-verlichting leidt de stoel. Een tafel kan
worden in- en uitgeklapt voor gemak van pc naar
console. En net als de haptische feedback die in de
Razer Surround Sound-headset is verwerkt, is het frame
van de stoel uitgerust om tijdens het gamen te trillen.

Een nieuwe kijk op controllers
Sony Interactive Entertainment heeft een heel nieuwe lijn controllers ontworpen
voor de volgende versie van de PlayStation VR-headset.
De nieuwe generatie VR-controllers lijkt zo weggelopen uit een science fiction
film. Ze zien eruit als equivalenten van Oculus, met een “bol” -vorm die zich
om elke hand wikkelt. Ze zullen echter ook worden geleverd met dezelfde soort
adaptieve trigger en haptische feedbacktechnologie als op de nieuwste PS5
DualSense-controller.

Multifunctionele sfeermaker voor
het thuiskantoor
De decoratiebranche doet goede zaken als het gaat om de inrichting
van thuiskantoren. Deze lamp in de vorm van een bonsai boompje
is daar een fraai voorbeeld van. Deze Led lamp is uitgerust met een
bluetooth speaker en een draadloos platform om je telefoon op te
laden.

OFFICEMAGAZINE

- VOORJAAR 2021 27

Vakhandel van de maand
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GZ OﬃceXperience inspireert
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Wout van Laar, eigenaar van GZ OfficeXperience,
staat ons bij de ingang al trots op te wachten. We
zijn een van de eerste bezoekers aan het pand,
wat begin 2021 in gebruik is genomen.
Na een kop koffie krijgen we een uitgebreide
rondleiding in het bijzondere onderkomen van
GZOfficeXperience. Met de aankleding en inrichting legt de onderneming ook direct een proeve
van bekwaamheid af, waarmee het laat zien in
samenwerking met de aannemer zijn mannetje te staan als het gaat om projectbegeleiding
en afbouw. Dit als aanvulling op de bestaande
disciplines kantoorartikelen, kantoormeubilair en
totaalconcepten.

Uitbreiding

Uitbreiding van het portfolio is iets wat ook helemaal past bij het nieuwe pand. Want tegen de
achtergevel wordt momenteel een nieuw pand gebouwd, waar binnenkort de interieurbouwer van

Vakhandel van de maand

GZ, tevens expert in digitale informatieschermen
voor de leisure & hospitality, zich gaat vestigen.
“Dat levert straks fantastische synergievoordelen
op”, vertelt Van Laar.
Datzelfde geldt voor de vestiging van andere
interieurexperts in de nabije omgeving. “We gaan
elkaar op alle mogelijke manieren versterken. Het
directe contact en de mogelijkheid vrijwel meteen
met elkaar te sparren zorgen voor een versterkte
positie van GZ in de wereld van hospitality-inrichtingen en daar profiteren ook onze klanten van”
vertelt Wout van Laar, die deze plek gekscherend
de meubelboulevard van de 21ste eeuw noemt.

Duurzaamheid

Circulair, second-life en refurbished staan letterlijk
en figuurlijk aan de basis van het pand. Zo zijn de
fundering en de toegangswegen gemaakt van circulair beton. Dankzij een heel nieuwe methodiek,
die het mogelijk maakt om beton te hergebruiken.

-
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Ook voor de inrichting van het nieuwe pand ia
voor 98 procent gebruik gemaakt van circulaire,
second-life en ge-refurbished meubilair.
Het pand is niet alleen bedoeld als showroom en
eigen kantoor, maar biedt ook ruimte aan werknemers van relaties. Er zijn verschillende ruimtes
beschikbaar voor relaties die – ingegeven door
de nieuwe manier van werken en/of vanwege de
restricties die covid-19 met zich meebrengt – aan
het flexibiliseren zijn.
“Deze partijen kunnen rekenen op voldoende
ruimte en een locatie die voldoet aan de eisen van
de anderhalvemetersamenleving. Bij de ontwikkeling van zowel de schil als de inrichting van
het pand is rekening gehouden met duurzame
oplossingen.”

Sfeervol en inspirerend

Bij de rondleiding door het pand vallen de vele zithoekjes, meetingruimtes en werkplekken op, die
allemaal volgens een apart thema zijn ingericht. Er
is een Monet kamer, geïnspireerd op het bezoek
dat de Franse schilder aan de Zaan bracht. Het
DNA van het nieuwe kantoor is, zoals ook in het
vorige pand, water. In alle vormen vinden we het
terug; fraai vertaald van DNA naar inrichtingsconcept, gedetailleerd tot het tapijt, als patrijspoorten
of afbeeldingen van koraal
Zo zijn op de begane grond en de eerste verdieping een aantal inspirerende plekken ingericht.
Waarbij zoals gezegd duurzaamheid, inspiratie en
ook gezondheid een rol speelt.
Op de begane grond is ook plek voor een presentatieruimte met daaronder een ruimte waar virtual
reality presentaties kunnen worden gegeven.
Klanten kunnen zo alvast een virtueel kijkje nemen in hun nieuwe kantoor.
Aan alle details is gedacht. Zo zijn alle toiletten
voorzien van een eigen geurbeleving ter verhoging

van de arbeidsvreugde én dus ook de productiviteit.
De bovenste verdieping is letterlijk en figuurlijk
de kroon op het werk. Via de hoofdslagader die
de bezoeker door het pand leidt, komen we hier
direct terecht in een volwaardige horeca gelegenheid. Overigens een sector die GZ op termijn ook
graag wilt faciliteren. Hier is ook een keuken beschikbaar om gezond voedsel te kunnen vervaardigen. Hier vinden we ook de volwaardige gym
met toestellen die in een sportschool niet zouden
misstaan. Centraal op deze verdieping het grote
buitenterras met uitzicht op het Noordzeekanaal.
En uitgerust met een plantenkas. Niet zichtbaar
voor de bezoeker, maar wél voor de mensen aan
het linkerraampje in de langsscherende vliegtuigen die hun daling naar Schiphol hier inzetten;
zonnepanelen in de letters GZ.

Kantoorartikelen de kurk
Het afgelopen half jaar zijn Wout en zijn
mensen druk geweest met de aanstaande
verhuizing begin 2021. Daarnaast waren ze
net als de meeste bedrijven in de markt druk
met het bezweren van de corona-crisis. “We
hadden Q1 vorig jaar echt een topkwartaal,
tenminste, tot 16 maart, toen viel het stil.
Zeker de projectontwikkeling ging tot die tijd
als een speer. Dat is nog niet hersteld, maar
wij zijn ook altijd heel actief geweest op het
gebied van kantoorartikelen, onder meer
met de site goedkoopste-kantoorartikelen.
nl. Ik had nooit gedacht dat kantoorartikelen
de kurk zouden zijn waar mijn bedrijf op zou
draaien.
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CAPGEMINI

Over Capgemini
Capgemini is wereldleider op het gebied
van consulting, technologische diensten
en digitale transformatie. Wereldwijd
zijn er circa 270.000 medewerkers in
bijna 50 landen, in Nederland zijn dat
er ruim 7.000. In Nederland zijn er drie
entiteiten: Altran, Capgemini en Sogeti.
Als strategisch partner ondersteunt
Capgemini organisaties bij hun transformatie door gebruik te maken van de
kracht van technologie. Hierbij laat het
zich leiden door zijn bestaansreden:
menselijke energie vrijmaken door middel
van technologie voor een inclusieve en
duurzame toekomst.

Capgemini
over de
nieuwe
invulling van
kantoorwerk
Alle grote organisaties moesten het afgelopen
jaar aan de slag toen binnen enkele dagen
iedereen moest thuiswerken. Hoe ga je daar
vervolgens mee om? Onze gastredacteur John
van Hooft (Directeur-eigenaar ErgoDirect en
BakkerElkhuizen) interviewt Annelies Hermens
over haar ervaringen met thuiswerken en
Corona bij Capgemini.
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Wat heeft Corona voor effecten gehad op het
thuiswerken en ook op jouw rol?
Ik ben al lang verantwoordelijk voor Health
and safety. We hebben binnen de organisatie
een crisismanagement plan waar een aantal
scenario’s in zitten, die ook bij mijn rollen en
verantwoordelijkheid horen, pandemie is daar
een van. In 2009 hebben we veel geleerd van
de Mexicaanse Griep. Dus we konden redelijk
voorbereid toen de geluiden over Corona naar
buiten kwamen.

Hoe hebben jullie in het begin zo
snel kunnen schakelen
We hadden voordat de eerste patiënt in
Nederland bekend werd al een paar keer met
het crisisteam overleg gehad. En afgesproken
dat het scenario in werking zou treden zodra
de eerste besmetting in Nederland werd
geconstateerd. Nu moet ik ook zeggen dat
we sinds 2008 het flexibel werken hebben
doorgevoerd, zodat medewerkers in staat zijn
met een laptop thuis te werken. Dat gebeurde
regelmatig, maar incidenteel. Binnen een week
is iedereen naar huis gegaan, om zo structureel
thuis te werken. Dat betekent ook dat we in dat
recordtempo mensen die dat wilden hebben
voorzien van stoelen en beeldschermen. Het
werk is ‘gewoon’ maar dan volledig digitaa,
doorgegaan.
Thuis heeft niet iedereen een werkplek zoals
bij Capgemini. Hoe hebben jullie dat in eerste
instantie opgelost?
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We hebben een popup store ingericht om de
spullen van kantoor uit te lenen aan. Daarnaast
hebben we met ErgoDirect een aanbod uitgewerkt voor mensen die graag thuis een volledig
ingerichte werkplek wilden hebben, vergelijkbaar
met die op kantoor. We hadden al een thuiswerkregeling en die is uitgebreid. Gaandeweg
hebben we meer faciliteiten aangeboden.
Hoe ziet de fiscale regeling eruit?
We hebben de regeling inmiddels ook verder
uitgebreid, omdat thuiswerken een meer structureel karakter krijgt. De oorspronkelijk regeling
was dat medewerkers bepaalde thuiswerkfaciliteiten kunnen aanschaffen en dat wordt
dan fiscaal verrekend. Nieuw is de thuiswerkvergoeding. Deze hebben we opnieuw met
de fiscus af moeten stemmen. Je werkt meer
thuis, dus verbruikt meer (verwarming, stroom
etc.) en daar hebben we een extra vergoeding
voor in het leven geroepen. We hebben ook de
internetvergoeding opgehoogd. En we gaan
eenmalig faciliteren met het aankleden van thuiswerkplekken. Een bureau en stoel. We kunnen
we aan alle medewerkers een thuiswerkplek
uitlenen voor zolang mensen bij ons werken.
Hoe zorgen jullie dat de mensen, ondanks het
vele thuiswerken, toch hun werk goed kunnen
blijven doen?
In zijn algemeenheid heeft de organisatie, en
dan de leidinggevende, aandacht gehad voor
de mens en de sociale kant van werken. Wij
hebben veel dingen gezien als digitale koffiemomenten, digitale kookworkshops. Het is mooi

om te zien hoe creatief de mensen worden om
zo toch de verbinding en connectie te houden
met elkaar. En het leuk te houden. We zagen
ook dat sommige mensen steeds langer bleven
zitten en minder goed voor zichzelf zorgden.
Het was daarbij belangrijk om op een leuke
manier met elkaar in contact te blijven. Vanaf
de eerste dag hebben we de communicatie
gecentraliseerd; een aantal keren per week een
bulletin uitgestuurd. Maandelijkse webcasts
waar medewerkers vragen kunnen stellen. We
informeren de mensen over de faciliteiten die
er zijn. Daarnaast organiseren we campagnes
rondom thuiswerken. De eerste campagne
onder de noemer: Hoe overleef ik het thuiswerken. Vervolgens gingen we ons meer richten
op hoe maak ik er meer een normale manier van
werken van.
Wat zijn de belangrijkste aspecten om rekening
mee te houden op het gebied van thuiswerken?
Drie zaken hebben voor mij dan prioriteit.
1. De mentale gezondheid; niet zozeer vanwege
de stress. Daar waren we al bekend mee,
maar meer hoe organiseren we het zo dat het
thuiswerk doorgang kan vinden met alle andere
zaken die spelen.
2. Mensen vinden hun gezondheid heel
belangrijk maar besteden daar niet iedere dag
veel aandacht aan.
3. Hoe hou je de verbinding met elkaar. De
collega’s zijn heel belangrijk om elkaar uit te
dagen en om samen een normaal praatje
kunnen doen.
Nu noem je drie zaken die voor het individu
heel belangrijk zijn, maar hoe hebben jullie dat
productief zijn oftewel het presteren als bedrijf
zo goed mogelijk gewaarborgd? <>
We zijn op veel vlakken efficiënter geworden.
Zoals met vergaderen . Concentratiewerk is veel
makkelijker als er geen afleidende factoren zijn.
We zijn ook creatiever geworden om nieuwe
dingen te verzinnen onder de huidige omstandigheden

CAPGEMINI

Hoe pakken jullie het aspect bewegen aan?
Dat je de mensen ook op de thuiswerkplek
helpt ook voldoende te bewegen.
Wat we al heel lang hebben is software op
de laptop die mensen triggert om te gaan
bewegen. Waar we al jarenlang een sportprogramma hadden, kon dat niet meer. Maar
we hebben het uiteindelijk vervangen door
campagnes. Eind vorig jaar hebben we een
campagne gehad rondom de week van de
werkstress die heette: Time to Recharge. Deze
campagne ging in op de bewustwording van
herstel en ontspanning. Hoe zorg je ervoor dat
je af en toe uitstaat en je ontspant.
We zijn onlangs ook gestart met een campagne
die meer gericht is op het ook daadwerkelijk
doen: The power of habits. Waarin we mensen
stimuleren om actief te bewegen, het creëren
van gezonde beweegrituelen, door ze uit te
dagen elf dagen lang, iedere dag een halfuur
lang te bewegen. En of dat nu wandelen,
hardlopen, fietsen is, dat maakt niet uit. Er
zijn ook collega’s die iedere dag een korte
workshop organiseren over een vorm van
bewegen.
In deel twee van die campagne gaan we ook
meer vertellen over gezond en ergonomisch
werken mentaal fit blijven. Het laatste deel
zal meer gaan over het creëren van gezonde
eetgewoontes. We zien dat de animo om met
elkaar ervaringen te delen heel groot is. We
hebben eerder in een webcast een onderwerp
gehad dat collega’s hun werkplekken mochten
laten zien. Dat werkt heel inspirerend.
Hoe ziet het nieuwe normaal er bij
Capgemini uit?
We zijn vorig jaar wereldwijd al gaan nadenken
wat het nieuwe normaal betekent voor het
thuiswerken. We hebben gezegd dat we ergens
tussen de 30 en 70% thuis blijven werken. In
Nederland verwachten we dat dit 2 à 3 dagen
in de week zal zijn. Afhankelijk van de situatie,
afhankelijk van de afspraken met de klanten
en wat ze zelf willen. Daar ligt dus altijd een
stukje vrijheid, want niet iedereen kan of wil veel

thuiswerken. En we denken na wat dat betekent
voor onze diensten. We moeten daar nadrukkelijker met een klant afspraken over maken. Wat
kan er? Wat kan er niet?
Heb je ook al een beeld wat dat
betekent voor de kantooromgeving?
Het kantoor zal vooral een ontmoetingsplek
worden, waar mensen samen willen werken.
En waar het met elkaar fysiek aanwezig zijn
een meerwaarde betekent. Er zal altijd nog
een plaats blijven voor mensen die gewoon
willen komen werken in alle rust. We zijn vorig

jaar al begonnen met het herinrichten van
het kantoorpand. Dat het meer een ontmoetingsplek wordt dan een plek waar alleen maar
bureaus staan.
We hebben daarnaast sterke milieu-ambities.
Dat betekent dat we kantoorruimte die we
niet benutten afstoten. We gaan optimaliseren door samen meer gebruik te maken van
kantoren. Dus het aantal vierkante meters gaat
de komende jaren verder omlaag. En ja, we
gaan de ruimtes die we benutten wel anders
inrichten.

Persoonlijk profiel

Annelies Hermens werkt
zo’n 34 jaar bij Capgemini.
De eerste 13 jaar als
HR manager en daarna
in verschillende rollen.
Waaronder 17 jaar
verantwoordelijk voor
Health & Vitality en 15
jaar verantwoordelijk voor
CSR & Sustainability lead.
De laatste 6 jaar vervult ze
een internationale rol bij het
wereldwijde Management
Programma.
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INTERVIEW

Ramon Kok van leverancier Manutan

‘Huidige
wereldwijde
experiment
toont
voordelen
van hybride
werken’

De coronacrisis leidt tot een radicaal andere manier van werken
en ondernemen. De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van
de medewerker zijn belangrijker dan ooit. Leverancier Manutan
probeert hier invulling aan te geven met de pay-off ‘All you need.
With love’, zijn missie van ‘werken aan een betere wereld’ en de
branding-campagne Well-Working. Ramon Kok (Managing Director
van Manutan in de Benelux, Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa)
vertelt wat Manutan heeft opgestoken van de coronacrisis om zijn
missie nog beter gestalte te kunnen geven.
Om het een en ander in perspectief te zien, zet
Ramon Kok de klok terug naar half maart 2020.
“Vanaf een week na de uitbraak van corona
werken alle kantoormedewerkers van Manutan
onafgebroken thuis. De distributie
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centra zijn blijven draaien met inachtneming van
de coronaregels. Dat is tot nu zeer geslaagd,
zowel op technisch gebied als qua motivatie
van de medewerkers. We zijn hier verheugd
over omdat ten eerste de veiligheid van onze

medewerkers en de continuïteit van onze
werkzaamheden zijn geborgd. Ten tweede is
het ook een goed voorbeeld van hoe we met dit
wereldwijde experiment veel voordelen van de
nieuwe manier van werken hebben ontdekt, die
we ons begin vorig jaar niet konden voorstellen.
Dit heeft onze eigen kijk op hoe we (samen)
werken veranderd, maar ook bij al onze klanten
is er beweging gekomen. Hoe zorg ik ervoor
dat tijdens corona de medewerkers zo veilig
mogelijk kunnen werken? Maar onze klanten
zijn, net als Manutan, ook aan het kijken hoe het
na corona verder moet. Daarbij komt het hybride
werken bij de meesten naar voren.”

INTERVIEW

voor zorgen dat we deze producten konden
inkopen. Op enig moment was het moeilijker
om de producten in te kopen dan te verkopen.
Dat was geen luxe probleem, want het werd
op een gegeven moment een wildwest markt.
We moesten ervoor zorgen dat we bij de juiste
leverancier de juiste producten met de juiste
kwaliteit, certificering, leverbetrouwbaarheid en
prijs konden krijgen. Dat is ons redelijk goed
gelukt, want onze organisatie heeft effectief
ingespeeld op de dynamiek tussen de groep en
de lokale business. We hebben bekeken wat

‘We kunnen de klant met een consultancy-service een organisatie
doorlichten, zoals het aankoopproces en -patroon. Samen met de
klant ontwikkelen we een plan om
dat te rationaliseren en te optimaliseren.’

Wildwest markt

De coronacrisis had ook gevolgen voor het
assortiment van Manutan. “Het was aanvankelijk voor iedereen flink zoeken om zich te
kunnen aanpassen. Het had impact op de
‘traditionele’ business, maar tegelijkertijd
zagen we heel snel de vraag aanzwellen naar
hygiëne- artikelen, veiligheidsproducten en
producten voor social distancing. We hebben
toen onszelf zo goed mogelijk gemobiliseerd
om de klanten van dat soort producten te
voorzien. Ten eerste moesten de klanten weten
dat ze bij jou terecht kunnen voor dat soort
producten, maar dat was voor ons een kwestie
van opschalen. Ten tweede moesten we er ook

we op groepsniveau en wat we op lokaal terrein
moesten doen. We hebben onze klanten dan
ook prima kunnen helpen.”
De manier van inkopen van grote organisaties
verschilde per sector. “Er werd natuurlijk minder
aangeschaft voor de kantooromgeving, maar
we zijn wel snel ingesprongen op het faciliteren
van thuiswerkplekken voor de medewerkers
van onze klanten. Op het gebied van artikelen
hebben we naast de verkoop ook een leaseconstructie opgezet. Omdat je niet weet hoe lang
deze situatie voortduurt, is het leasen ondertussen behoorlijk populair. Maar andere sectoren
als sport, healthcare en farmacie sponnen garen
bij de crisis en die hebben we goed kunnen
voorzien.”
Kok ziet wel een kantelpunt in de gezondheidscrisis. “Organisaties kijken nu toch wat meer
naar de toekomst. Een groot deel van onze
omzet komt uit de projectmatige business, zoals
het inrichten van kantoren en magazijnen. Het
bedrijfsleven investeert hier weer in.”

Rationalisering longtail

Tijdens een crisis ligt het accent meer op de
kosten en efficiëntie. “Weliswaar een trend die
al langer aan de gang is, maar nu een grote
vlucht neemt. Wij timmeren bijvoorbeeld al enige
jaren aan de weg met de rationalisering van de
longtail voor klanten. Dit heeft vooral betrekking
op de levering van alledaagse verbruiksarti-

kelen in de werkomgeving, die bij duizenden
leveranciers vandaan komt en een grote
versplintering laat zien. We proberen de manier
van inkopen door de medewerker voor de klant
op orde te krijgen. Hier hebben we het concept
Savin’side voor. Manutan kan een organisatie
met een consultancy-service doorlichten, zoals
het aankoopproces en -patroon. Samen met
de klant ontwikkelen we een plan om dat te
rationaliseren en te optimaliseren.”
Naast sec de levering van producten neemt
de dienstverlening toe in belang. “We hebben
de laatste jaren het assortiment flink uitgebreid
met relevante producten in alle categorieën. Dit
is een vak apart met hoge leveringsbetrouwbaarheid en dergelijke en dat beheersen we
goed. Daarnaast is het belangrijk de interne
klant van onze klant betrouwbaarheid te leveren
door producten van goede kwaliteit aan te
bieden, die veilig zijn en beantwoorden aan de
behoeften van de klant qua werkomgeving.
Dit dan ook nog tegen een optimaal total cost
of ownership (TCO). Bij de producten in onze
business valt altijd wat te halen op het gebied
van prijs, maar veel voordeel zit juist in zaken
als herkomst van het product, stroomlijning,
aankoop- en leveringsproces. Hoe zorg je er
uiteindelijk voor dat alle medewerkers van een
organisatie goed het werk kunnen doen op een
voor de werkgever bevredigende wijze, en ook
tegen zo optimaal mogelijke kosten.”

Menselijk model

Tegenwoordig kopen medewerkers steeds vaker
zelf hun verbruiksartikelen in. “We zijn een B2B
bedrijf en geen Amazon of Bol.com die aan
consumenten leveren. Daarom moest er iets
veranderen in ons bestelproces. Er zijn enerzijds
bedrijven die heel directief zijn bij de inkoop van
verbruiksartikelen en anderzijds ondernemingen
die hiervoor een budget beschikbaar stellen
voor hun medewerkers. Daar zijn we zeker op
ingesprongen.”
Hoewel er nu (nieuwe) partijen opkomen die
ook dergelijke diensten aanbieden, raken deze
niet de corebusiness van Manutan, stelt Kok.
De propositie van de verschillende clusters
van leveranciers verschillen nogal. “We kunnen
ons in die zin nog steeds onderscheiden.
De crux is dat we twee aspecten heel goed
kunnen combineren. Aan de ene kant hebben
we sterke digitale oplossingen – twee derde
van de business gaat online via webshops en
e-procurement. Aan de andere kant kennen we
ook nog steeds het menselijke model. Klanten
kunnen op allerlei manieren zaken doen met
onze medewerkers, zoals een service center,

OFFICEMAGAZINE

- VOORJAAR 2021 35

INTERVIEW

consultants of accountmanagers. Er zijn allerlei
manieren om een relatie met ons in te vullen. Dit
maakt het zeker krachtig.”
Manutan streeft niet naar een assortiment met
zoveel mogelijk producten. “We hebben wel
producten die voor ons type klant relevant
zijn. In alle acht categorieën nemen we alleen
producten op die van gerenommeerde leveranciers komen, waarbij de supply chain goed
werkt en je de kwaliteit, herkomst en fabricage
van het product kunt vertrouwen. We pompen
de webshop niet vol met te veel producten. We
willen ons onderscheiden met de kwaliteit van
het assortiment en de diensten.”
De Franse leverancier investeert enorm in de
eigen logistiek, die tachtig procent van de
orders afhandelt. Binnenkort wordt een nieuw,
compleet geautomatiseerd distributiecentrum in
Frankrijk operationeel, waardoor de capaciteit
wordt verhoogd. Vorig jaar is er daar ook al
een nieuw magazijn geopend. “We willen de
volledige regie hebben over de levering van de
relevante producten voor de klant. Verder doen
we twintig procent van de leveringen via drop
shipments of crossdocking.”

Wereldwijd experiment

Kok kijkt optimistisch naar de ontwikkelingen
in de werkomgeving. “Zoals gezegd doen we
mee aan een wereldwijd experiment, waarin
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grotendeels blijkt dat het hybride werken veel
voordelen biedt. Ten eerste op het gebied van
de efficiëntie van het werken zelf, zowel qua
productie als output. Ten tweede verbetert de
efficiëntie van het reizen en verplaatsen. Het
leeuwendeel van het werk kun je op de digitale
manier doen. Ik denk dat het voor medewerkers
en bedrijven veel voordelen biedt. Veel

‘Een groot deel van onze omzet
komt nu uit de projectmatige business, zoals het inrichten van kantoren en magazijnen. Het bedrijfsleven kijkt meer naar de toekomst
en investeert hier weer in.’

medewerkers willen niet permanent terug naar
kantoor. Zij hebben ontdekt dat flexibel werken
de work-life balance positief beïnvloedt. Een jaar
lang structureel thuiswerken heeft niet geleid tot
verlies aan productie, klanttevredenheid en ook
niet per se aan sociale contacten en verbondenheid. Het moet zo ook niet blijven, want ik

geloof in die hybride vorm. Niemand geloofde
begin vorig jaar dat het eigenlijk zo goed zou
werken.”
Hij is er dan ook van overtuigd dat de toekomst
in het hybride model ligt. Terug naar het ‘oude
normaal’ zou volgens hem niet logisch zijn vanuit
business- en winstgevendheidsperspectief. Wel
is er minder kantoorruimte nodig. “Daar liggen
kansen om kosten efficiënter te zijn, en aantrekkelijker te worden als werkgever. De nieuwe
generaties werknemers kijken heel anders aan
tegen de invulling van het werk, wanneer en
waar je werkt. Dit komt nu mooi samen met de
veranderingen ten gevolge van corona. Voor mij
is het duidelijk waar het op hoofdlijnen naartoe
gaat, maar hoe zich dat in detail zal ontwikkelen
is nog de vraag. Er zijn nog steeds bedrijven die
het thuiswerken niet toejuichen en per land zal
de situatie ook anders zijn.”
Manutan gaat zich voorbereiden op deze
toekomst en gaat de klant daarbij zo veel
mogelijk ondersteunen. “De thuiswerkplek voor
medewerkers faciliteren is een van de activiteiten. Maar we gaan ook de manier van interactie met de klant aanpakken, zoals de ‘feet in
the street, de buitendienst. Het is het afgelopen
jaar gebleken dat je niet meer per se bij de klant
over de vloer hoeft te komen, maar ook online
calls goed functioneren. We gaan nog kijken hoe
we dat precies gaan invullen.”

INTERVIEW

Dynamische werkomgeving

Kan Manutan ook de toekomstige dynamische
werkomgeving inrichten? “Ja dat kan. Een
belangrijk speerpunt van ons is dat we de klant
te allen tijde willen ontzorgen. Naast ons uitgebreide standaard assortiment gaan we op zoek
naar allerhande producten die de klant nodig
heeft. Er zijn legio voorbeelden van kantoorruimtes die we buiten onze begaande paden
hebben ingericht. We werken daarbij samen
met allerlei partners die daar goed in zijn. We
pretenderen echter niet dat we de directieruimte
van een multinational willen inrichten, maar wel

‘Het ondernemen voor een
betere wereld en Well-Working
resoneren nu beter dan ooit in de
huidige crisis’

bijvoorbeeld een mooi advocatenkantoor. We
zijn constant op zoek naar de meerwaarde die
we kunnen vinden voor elk type klant.”
De opmars van bedrijven die in Europa over
de landsgrenzen willen samenwerken is een
aantrekkelijke markt voor Manutan. “Deze
organisaties willen harmoniseren en rationaliseren op grotere schaal. Wij hebben hiervoor
een infrastructuur die overeenkomt met die van
de klanten. Vaak zijn deze cross-sectoraal actief.
Er zijn weinig partijen die dat kunnen.“
Volgens Kok komt Manutan de bekende
contract stationers in de office-markt beperkt
tegen. “We hebben een stukje overlap met
deze partijen, maar grotendeels ook niet. Wij
zijn bijvoorbeeld uniek in het rationaliseren van
de longtail. Maar we nemen niet deel aan een
Europese tender specifiek voor kantoorverbruiksartikelen. Dat is niet onze corebusiness.
Onze kerncompetentie ligt vooral bij de levering
van de zogeheten C-klasse producten. Deze
kenmerken zich door een moeilijk voorspelbare
vraag en een enorme versnippering en waarbij
de inkoper vaak niet kan inventariseren wat erin
omgaat vanwege een ongeschikt systeem. Het
heeft vaak ook geen prioriteit en dan kunnen wij
helpen: juist zogezegd onder de waterlinie liggen
enorme verborgen kosten waar heel veel directe

en indirecte voordelen te behalen zijn. Dit is best
een uitdagende groep, maar we kunnen ons er
wel mee onderscheiden.”

Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid en MVO staan traditioneel
hoog op de agenda bij Manutan. Daar zet het
bedrijf nog steeds fors op in. “Onze missie is:
‘Ondernemen voor een betere wereld’. De basis
hiervoor ligt bij de samenwerking van mensen.
Dit is eigenlijk de kurk waar we op drijven in
deze missie. Onze medewerkers moeten in
een omgeving acteren waar het goed toeven
is en waarin we de dynamiek creëren die tot
voordelen voor onze klant leiden. We doen dit
ook om de klant echt goed te helpen met de
juiste oplossing, altijd intrinsiek aan de Manutancultuur. Dit doen we samen met onze partners.
Rondom de drie assen medewerker, klant
en partner hebben we de belangrijkste KPI’s
ingericht: de klanttevredenheid, de medewerkerstevredenheid en de leverancierstevredenheid
zijn de indicatoren. Wij noemen deze onze drie
‘With Love’-KPI’s. Deze meten we continu,
waarna we zaken kunnen verbeteren. Dit is een
van de pijlers voor ‘het ondernemen voor een
betere wereld’.”
De andere pijler is het groene ondernemen om
de milieubelasting te verlagen. Hierbij zijn er
verschillende initiatieven op het gebied van het
assortiment, de omgang met afval en uitstoot
en de processen. Manutan wil hierop nog meer
focus leggen in de toekomst. “Ondanks de
coronacrisis blijven we er mee bezig, net als
onze klanten.” Kok noemt desgevraagd een

voorbeeld. “In 2019 hebben we het Nederlandse
bedrijf Kruizinga overgenomen, een online speler
van opslag en intern transport. Maar het bedrijf
biedt ook gebruikte artikelen aan die worden
opgekocht en weer in de markt gezet. Deze
activiteit hadden we nog niet in huis. De hele
circulaire gedachte kan op die manier worden
ingericht.” Daarnaast gaat Manutan grootschalig
LED-verlichting verkopen en het assortiment
verder vergroenen.
Manutan vertaalt al deze ambities in een
vernieuwd branding-concept: Well-Working.
“Het ondernemen voor een betere wereld en
well working resoneren nu beter dan ooit in
de huidige crisis. We willen nog meer over het
voetlicht brengen waar we voor staan.”

Manutan is vooral actief in
de categorieën magazijn en
werkplaats, veiligheid, gereedschap, verpakking en opslag,
hygiëne-producten, buitenterrein en
horeca, maar ook kantoorartikelen
en -inrichting. Van oudsher was het
Nederlandse onderdeel Overtoom,
dat in 1995 door Manutan Group
werd overgenomen en in 2014 de
naam Manutan kreeg, wat meer
gericht op de kantooromgeving,
terwijl Manutan oorspronkelijk meer
de focus had op de industriële
omgeving.
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SPOT ON

Casala brengt multi-inzetbare klaptafel
Casala presenteert met de Pliana een handige
klaptafel waarmee één persoon snel, eenvoudig
en veilig een stabiele tafelopstelling maakt in
leslokalen, presentatie- en seminarruimtes,
kantines en ruimtes voor projectgericht werken.
Pliana heeft niet het uiterlijk van een klaptafel
en is qua stabiliteit gelijk aan een tafel zonder
klapmechanisme. Het klapmechanisme vormt
een compacte en vrijwel onzichtbare eenheid

met het frame. Dankzij de ingebouwde
weerstand in het mechanisme klappen de poten
niet onbedoeld in.
Pliana is voorzien van geïntegreerde stapelbescherming en daardoor stapelbaar tot
maar liefst 15 stuks. Met een horizontale of
verticale transportwagen is Pliana eenvoudig
te verplaatsen en compact op te slaan. Het
onderstel van Pliana is verkrijgbaar met ronde of
vierkante poten.

Casala Circular fingerprint
In Casala meubilair worden zoveel mogelijk
gerecyclede grondstoffen gebruikt. Zo is Pliana
vervaardigd uit spaanplaat dat voor 85%
bestaat uit gerecycled materiaal en het frame
bevat voor 35% gerecycled materiaal, hetgeen
momenteel het hoogst haalbare percentage is
om een solide product te garanderen.

Reflex maakt reserveren
makkelijk

De Nederlandse softwareontwikkelaar
Reflex Online heeft een reserveringssysteem
ontwikkeld voor werkplekken, studieplekken
en flexplekken. Met dit systeem waarborgen
organisaties een veilige omgeving en spelen zij
in op de toenemende thuiswerktrend.

Sharp introduceert veilige printer voor thuiswerkers

Sharp heeft een lijn van compacte thuisprinters
gelanceerd, die inspeelt op de veiligheid die veel
thuiswerkers over het hoofd zien. Het probleem
is dat zij veelal vertrouwelijke bestanden op een
thuisprinter afdrukken die niet is toegestaan
op het bedrijfsnetwerk. Hierdoor kan er voor
bedrijven vaak onbewust een datalek ontstaan.
De oplossing van Sharp zijn multifunctionele
printers voor werknemers die met vertrouwelijke

38

OFFICEMAGAZINE

- VOORJAAR

2021

data omgaan. Deze zijn aan te sluiten op
vertrouwde notebooks, zodat deze van de juiste
beveiligingsinstellingen zijn voorzien. Veel van de
huidig beschikbare printers hebben de functionaliteit om alle data die verzonden worden naar
de printer en de data op de printer te versleutelen met de allerhoogste encryptie.
Sharp voegt vier nieuwe compacte high-speed
zwart-wit MFP’s en printers toe aan zijn
A4-assortiment. De MX-B427PW / MX-B427W
en MX-B467P / MX-B467F bieden krachtige
afdruksnelheden, optimale databeveiliging en
draadloze connectiviteitsfuncties, allemaal in
een compact ontwerp en voorzien van een
veelzijdige reeks uitgebreide toepassingen voor
thuiswerkomgevingen of op kantoor.

“Mensen blijven in de toekomst een gedeelte
van de tijd thuiswerken. Zij zijn daar productiever en besparen kostbare reistijd. Daarom is
bij diverse organisaties de verwachting dat er de
komende jaren tot 35% minder kantoorruimte
nodig is. Dat lezen wij direct af aan aanvragen
vanuit de markt, maar ook aan marktonderzoeken”, vertelt Frans de Wit, directeur van
Reflex Online. “Voor organisaties heeft dit
impact op het aantal beschikbare en noodzakelijke werk- of studieplekken. Minder plekken
betekent dat mensen zullen moeten reserveren
voor de ‘kantoordagen’, zodat er niet meer
mensen aanwezig zijn dan er capaciteit is. Ook
vanuit veiligheidsoogpunt. Dan is een reserveringssysteem een uitkomst”, aldus De Wit.

SPOT ON

Nieuwe videoconferentieproducten van Logitech

Lexmark lanceert nieuwe mfp’s met cloud fax ondersteuning
Lexmark voegt nieuwe multifunctionele producten (mfp’s) toe aan de Lexmark GO Line-serie. Deze
modellen hebben optioneel ondersteuning voor de cloud fax-dienst van etherFAX in aanvulling op
de standaard draadloze en cloud-connectors. De nieuwe modellen stellen MKB-organisaties in staat
om af te stappen van analoge faxlijnen en verbonden te blijven via de cloud.<>

Logitech kondigt nieuwe pc-gebaseerde
oplossingen aan die samenwerken met
videoconferencing-services, zoals Microsoft
Teams en Zoom. De nieuwe Logitech Rally
Bar is ontworpen met het oog op middelgrote
ruimtes en de Logitech Rally Bar Mini is vooral
ontwikkeld is voor kleine ruimtes. De nieuwe
Logitech RoomMate stelt gebruikers in staat om
te werken met videoconferencing-services op
Logitech conference camera’s, zonder een pc
of Mac. Het opzetten, managen en gebruiken
van videoconferencing-apparatuur wordt
hierdoor aanzienlijk eenvoudiger gemaakt,
waardoor de kwaliteit van meetings in hybride
en snel veranderende werkomgevingen wordt
verhoogd.

“Volgens IDC heeft 90 procent van alle gebruikers van een faxapparaat zijn of haar systeem al
geïntegreerd met andere technologieën of applicaties, of koestert dergelijke plannen”, zegt Peter van
Broekhoven, Managing Director Lexmark Benelux. “Lexmark biedt met deze nieuwe modellen een
veilige en gebruiksvriendelijke faxervaring waarbij de overdracht van begin tot eind is versleuteld.”
De nieuwe modellen zijn twee kleurenapparaten uit de Lexmark GO Line-reeks (de Lexmark
MC3224i en MC3326i). Deze modellen bieden MKB-organisaties een krachtig alternatief voor traditionele analoge faxapparaten met de optie van kant-en-klare functionaliteit voor faxen via de cloud.

Poly brengt video-oplossingen voor thuiswerkers
De producent van communicatietools Poly komt
met de Poly Studio P Series, naar eigen zeggen
het eerste professionele videoconferencing-oplossingenportfolio voor persoonlijk gebruik door
thuiswerkers.
De Poly Studio P bestaat uit de Poly Studio
P5 Webcam, Poly Studio P15 Personal
Video Bar en de Poly Studio P21 Personal

Meeting Display. Voor een kant-en-klare plug &
play-ervaring is de nieuwe Studio P5 webcam
te bundelen met diverse Poly-headsets
of de draagbare Poly Sync 20, de slimme
speakerphone.

R-Go Tools introduceert R-Go Break
R-Go Tools introduceert de R-Go Break. De
R-Go Break is een persoonlijke pauzecoach
om fit te blijven tijdens het werk. Dit is voor
thuiswerkers extra belangrijk, zo blijkt uit een
onderzoek van de Nederlandse vakbond CNV.
De R-Go Break is een persoonlijke pauzecoach
die bestaat uit drie modules: Break coach, Zit/
sta coach en Fit coach. De Break coach is een
hulpmiddel dat je helpt herinneren om je werk te
onderbreken met pauzes. De Break indicator is
geïntegreerd in de R-Go Break producten. R-Go

Break software is aanpasbaar. Op basis
van daadwerkelijk beeldschermgebruik, stuurt
de Zit/sta coach je bureau aan van zittend
naar staand of een hoogte daar tussenin (voor
gebruik van een sta- kruk of deskbike). Deze
module is ontwikkeld in samenwerking met
meubelfabrikanten. De Fit coach bied je verschillende oefeningen van fysiotherapeuten aan,
die zittend op je bureaustoel of staand kunnen
worden uitgevoerd.
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KPN: thuiswerkverkeer breekt records
De impact van corona en de lockdown zorgt
opnieuw voor datarecords bij KPN. In de
eerste werkweken van 2021 sneuvelden alle
‘thuiswerkrecords’ met dataverkeer naar
populaire platforms als Teams en Zoom, met
dinsdag 12 januari als drukste thuiswerkdag
ooit.
De tweede lockdown, waarbij scholen zijn
dichtgegaan, tekent zich duidelijk af in het
aantal extra terabytes dat sindsdien door het
netwerk van KPN gaat. Sinds half december is
dat volgens het bedrijf zelf fors toegenomen.
Niet alleen het specifieke thuiswerkverkeer
naar platforms als Zoom en MS Teams blijft
hard groeien, ook het TV- en streamingverkeer noteert nieuwe pieken omdat mensen
meer binnen zijn en restaurants, winkels en
spotscholen al langere tijd dicht zijn.
Sinds 4 januari is Nederland weer volop vanuit
huis aan het werk en is het volgens KPN
drukker dan ooit met dataverkeer naar de
populaire platforms zoals MS Teams, Google

Meet en Zoom. In de eerste twee weken van
2021 sneuvelden alle thuiswerk-dataverkeer
records, waarbij het net als normaal op de
snelwegen op dinsdag en donderdag het
drukst is, ook op de digitale snelwegen. Met

één groot verschil;
het onlineverkeer zorgt niet voor files, want
KPN heeft naar eigen zeggen voldoende
capaciteit voorhanden.

T-Mobile integreert vaste en mobiele telefonie
in Microsoft Teams
T-Mobile biedt in samenwerking met Microsoft
vanaf nu ook Teams Telefonie, met externe
telefoongesprekken waarbij vaste en mobiele
telefonie zijn geïntegreerd. Dit is een nieuwe
stap die samenwerken en communiceren
volgens de provider nog efficiënter maakt.
T-Mobile biedt hiermee meer connectiviteit
in Microsofts communicatie- en samenwerkingshub, die altijd en overal te gebruiken is
op verschillende apparaten (desktop, laptop,
mobiel).
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Vraag naar pc’s gunstig voor Intel
Chipmaker Intel boekte in het vierde kwartaal
van 2020 een omzet van 20 miljard dollar
gehaald, een daling van 1 procent op
jaarbasis. De resultaten vielen wel bijna 2,6
miljard dollar hoger uit dan wat analisten
hadden verwacht dankzij een recordomzet in
pc’s, die een plus van 33 procent op jaarbasis
lieten zien. Intel boekte ook beter dan
verwachte cijfers in de datacentermarkt. De
nettowinst daalde overall met 15 procent naar
bijna 5,9 miljard dollar.
De omzet over het hele jaar kwam uit op 77,9
miljard dollar, een stijging van 8 procent op

jaarbasis. Het bedrijf verwacht een omzet van
ca. 17,5 miljard voor het eerste kwartaal van
2021 rond 17,5 miljard dollar, een daling van
12 procent. Vooral processors voor datacenter
toepassingen zijn dan minder gevraagd.
Volgens de recent aangetreden nieuwe
topman Pat Gelsinger zal de productie- performance van Intel de sterk worden verbeterd en
zal het bedrijf opnieuw een leider worden in
procestechnologie. Het bedrijf ondervindt al
geruime tijd in toenemende mate concurrentie
van AMD, Nvidia en alternatieve processorarchitecturen van spelers zoals Apple.

IBM boekt opnieuw minder omzet
IBM boekte in 2020 een omzet van 73,6
miljard dollar, tegenover 77,15 miljard dollar
in het jaar ervoor. De winst daalde van 12,81
naar 8,67 dollar per aandeel. Ook in het vierde
kwartaal van 2020 voldeed IBM niet aan de
verwachtingen van Wall Street. De omzetdaling van 4,5 procent bij de softwaredivisie
was de voornaamste oorzaak van de mindere
resultaten. De economische onzekerheid
vanwege de Covid-pandemie leidt tot
veelvuldig uitstel van deals bij grote klanten.
De clouddivisie presteerde wel naar behoren
met een record omzet van rond 7,5 miljard

dollar in het vierde kwartaal. IBM koestert
behoorlijk hoge verwachtingen voor het
lopende jaar. Het bedrijf verwacht dat de
verkopen weer aan zullen trekken en dat de
cijfers zullen verbeteren. De aanhoudende
groei-explosie in de cloud, verbeterde
vooruitzichten voor zakelijke diensten en een
zwakkere dollar moeten IBM weer op koers
brengen voor hernieuwde groei zetten. De
cijfers maakten bepaald geen indruk op investeerders, getuige de koersdaling van zo’n tien
procent.

Merendeel Nederlandse zendmasten heeft 5G
Het merendeel van de zendmasten in
Nederland had eind vorig jaar 5G. Sinds
de zomer van 2020 is dat aantal met 10
procentpunt gestegen. Dat meldt het Antennebureau op de eigen wesbite. Naast 4G is 2G
nog altijd de dominante techniek op Nederlandse mobiele netwerken.
In totaal had 39,6 procent van de masten in juli
vorig jaar 5G. In december was dat gestegen
naar 51,5 procent. In de tussentijd blijft 4G de
dominante techniek:

96 procent van de zendmasten heeft 4G aan
boord. Ook 2G is er nog veel: rond 93 procent,
al neemt het percentage heel langzaam af.
Het percentage 3G-masten is ongeveer gelijk
gebleven: rond 63 procent.
Er zijn nog 265 masten met alleen 3G en 190
met alleen 2G, maar die aantallen nemen af.
Vrijwel alle masten ondersteunen meerdere
netwerktechnieken tegelijk. Er zijn maar vier
masten in Nederland met alleen 5G aan boord.
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TOP 11 TRENDS
DIE DE TELECOM
GAAN DOMINEREN
De komst van COVID-19 heeft veel veranderd,
van de manier waarop organisaties werken en de
kanalen waarmee ze communiceren. Leveranciers
in de telecomsector komen met nieuwe diensten
en innovatieve oplossingen die de bedrijfsvoering
soepeler maken in deze uitdagende tijden.
De focus ligt daarbij op werken op afstand, leren op
afstand en samenwerking op afstand ondersteunen.
Hieronder de 11 trends die de telecombranche de
komende tijd zullen domineren.

1

Functies die zorgen voor workflow
en samenwerking op afstand
Nu steeds meer bedrijven kiezen voor werk op afstand, komen
cloudbased telecomproviders met slimme functies die de interne
samenwerking tussen teams verbeteren. Denk aan gedeelde
oproeplogboeken, oproepcommentaar, tags, enz., om een soepele en
probleemloze samenwerking tussen teamleden te garanderen en een
strakke workflow tot stand te brengen.
We zien ook oplossingen ter ondersteuning van het toezicht op
het werk op afstand en het volgen van activiteiten. Oplossingen
voor oproepmonitoring met functies zoals realtime
dashboards, discreet luisteren en prestatieanalyse geven
cloudgebaseerde telefoonsystemen een extra
voordeel.

2

5G bepaalt
De behoefte aan betrouwbare connectiviteit en
grotere bandbreedtes is gegroeid in de nasleep
van de pandemie. In het huidige zakelijke landschap
van werken op afstand en digitale samenwerkingen is
5G-implementatie op zijn zachtst gezegd van vitaal belang.
De 5e generatie wide-area draadloze netwerken maken
niet alleen snellere communicatie mogelijk, maar staan 
ook bekend om hun hoge browsernelheid, betere
mobiele breedbandverbinding en verbeterde
netwerkmogelijkheden.
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3

Zakelijke lijnen op mobiele telefoons
In plaats van bureautelefoons of aparte mobiele telefoons,
willen professionals en ondernemers nu dat hun persoonlijke
telefoons ook dienst doen voor zakelijk gebruik.
Er komen daarbij steeds meer zakelijke telefoonlijnen die
zijn ontworpen als een app. Het stelt bedrijven niet alleen
in staat om onderweg of vanuit virtuele kantoren te
communiceren, maar versterkt ook de naadloze
overgang tussen diverse apparatuur en
technologieën.

4

AI en Machine Learning voor een
verbeterde klantervaring
Kunstmatige intelligentie (AI) is overal en zal steeds meer aanwezig
zijn in VoIP en cloud based telefonie. Geautomatiseerde klantenservice
is een gebied waar AI-bedrijven tegenwoordig zwaar in investeren. Naast
klantinteracties en fraude-opsporing zal AI op veel meer plekken opduiken,
zoals netwerkoptimalisatie, voorspellend onderhoud en meer.
Virtuele assistenten, chatbots en AI-platforms voor conversaties zullen
zakelijke telefonie enorm helpen bij het opnieuw uitvinden van
klantrelaties. Dit jaar zou volgens Gartner meer dan 85% van
de klantinteracties worden afgehandeld en aangestuurd
zonder menselijke tussenkomst.

5

Een gemakkelijke overgang tussen
telefoons en online kanalen
Digitale communicatiekanalen zoals online messaging zijn favoriet
bij zowel bedrijven als consumenten. Dat betekent niet dat telefoons
hun beste tijd hebben gehad. Een van de grootste uitdagingen voor
telecomserviceproviders was het vinden van manieren om de digitale
ervaring samen te voegen met de telefoonervaring. De komende tijd
zullen telecombedrijven deze uitdaging aangaan door functies aan te
bieden, zoals het doorverbinden van gesprekken.
De mogelijkheid om oproepen naar digitale kanalen om te
leiden wanneer dat nodig is - zal zowel de wachttijd als de
oproepvolumes aanzienlijk verminderen. Dit zal de het
klantcontact verbeteren en de overgang tussen
spraak- en datacommunicatie sneller en
soepeler maken.
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7

VoIP verovert de
onderwijssector

6
Uniforme bedrijfs- en

Aangezien de pandemie veel overhoop heeft
gegooid, is de verwachting dat de VoIP-markt voor
onderwijs een exponentiële groei zal doormaken.
marketingtools voor naadloze
Leren op afstand, dat naar verwachting de nieuwe
gegevensuitwisseling
norm zal worden in de komende jaren, biedt
telecomaanbieders ook mogelijkheden om
Organisaties willen oplossingen waarmee ze alle informatie op
docenten te helpen studenten te bereiken
één plek hebben. Deze trend zal doorzetten met cloudgebaseerde
die minder toegang hebben tot
oplossingen die een gemakkelijke en naadloze integratie bieden
wifi.
tussen zakelijke programma’s en communicatietools enerzijds en
zakelijke telefoonsystemen anderzijds.
Denk aan tools zoals CRM, helpdesk, ERP. De multifunctionaliteit
van zakelijke telefoonsystemen en van IoT zal een belangrijk
aandachtsgebied blijven. Aangedreven door het model voor
werken op afstand, zullen serviceproviders ook oplossingen
voor uniforme communicatie verbeteren die kunnen
worden gebruikt op connected devices voor
oproepen, videoconferenties, chats en
meer.

9

8

Van legacy- tot cloud based en open
technologieën
Een van de belangrijkste zakelijke lessen tijdens de pandemie, is
dat bedrijven de flexibiliteit moeten hebben om ook in noodsituaties
goed beschikbaar te zijn voor hun klanten. Het vermogen om snel te
reageren op uitdagende situaties is sterk afhankelijk van de digitale
volwassenheid van organisaties.

Extra nadruk op digitale
veiligheid

10

En dat is precies waarom het komende jaar steeds meer bedrijven
open source en cloud based technologieën zullen omarmen
om de flexibiliteit te vergroten. Met minder afhankelijkheid
Aangezien steeds meer aanbieders van
van fysieke hardware op locatie, zullen bedrijven
telecomoplossingen overschakelen op openblijven overschakelen op cloud based
en cloud technologieën, zal de focus blijven
communicatietechnologieën.
liggen op data-integriteit en cybersecurity.
Telecombedrijven investeren daarom
fors in maatregelen rond
cybersecurity.

Big data om te groeien

11

Naarmate telecomaanbieders overschakelen naar
Van IoT tot het tijdperk van internet van (bijna) alles
de cloud en naadloze communicatie via verbonden
De vraag naar thuis- en industriële IoT-apparaten en -toepassingen zal
apparaten mogelijk maken, zal er een duidelijke toename zijn
exponentieel blijven toenemen in de post-pandemische wereld.
in de hoeveelheid gegevens die ze creëren en verzamelen om
Vanaf
2020
zijn 20 miljard actieve IoT-apparaten geïnstalleerd. Het aantal zal naar
hun klanten meer waarde te bieden.
verwachting
groeien tot 75 miljard aangesloten apparaten in 2025. Dit creëert een
In de nabije toekomst zal big data-analyse de telecomindustrie
enorme
kans.
De
pandemie heeft de vraag naar smart home-apparaten doen toenemen
blijven transformeren. Denk aan het vinden van oplossingen
en
de
aanzienlijke
verbeteringen in connectiviteit die 5G met zich meebrengt, zullen
en technologieën om de netwerken ondersteunen bij
IoT-apparaten
in staat stellen om direct real time gegevens uit te wisselen.
het vervoeren van enorme hoeveelheden gegevens.
Tegelijkertijd zullen ze gegevens gebruiken om
IoT-apparaten worden daarbij ingedeeld in 5 hoofdcategorieën:
netwerken te optimaliseren, klantenservice te
IoT voor consumenten: zoals elektronica thuis en stemassistenten;
verbeteren en vooral nieuwe strategieën te
Commercieel
IoT: zoals slimme pacemakers, monitoringsystemen en voertuig-naarontwikkelen.
voertuigcommunicatie (V2V); Industrial IoT: innovaties in productieprocessen;
Infrastructure IoT: Door gebruik van infrastructuursensoren, beheersystemen
en gebruiksvriendelijke gebruikersapps kunnen telecombedrijven naadloze
connectiviteit mogelijk maken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van smart
cities: Militaire IoT: toepassing van IoT-technologieën op militair gebied,
zoals onder meer robots voor surveillance.

TELECOMMAGAZINE

- ZOMER 2021 45

TELECOMMAGAZINE

Private
Netwerken –
Wat is mogelijk?
In de afgelopen periode zijn Private Netwerken een druk
besproken onderwerp geworden. Internationaal zijn er veel
ontwikkelingen, en ook Nederlandse bedrijven en leveranciers
zijn volop aan het nadenken over oplossingen. In dit artikel
staan we stil bij de ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
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Private mobiele netwerken zijn al heel wat jaren
gemeengoed. Veel grote organisaties hebben
een eigen portofonie netwerk, wat meestal
door mobiele operators zoals KPN en Entropia
worden geleverd. Dit wordt ook vaak als
dienst afgenomen. Ook de WiFi netwerken in
gebouwen zijn vormen van private netwerken,
deze netwerken zijn alleen toegankelijk voor
geautoriseerde gebruikers.

De behoefte aan communicatie is de afgelopen
jaren van spraak verschoven naar breedband
data. Private LTE technologie op de 1800 MHz
band geeft ongeveer 25 Mbit/s data downlink
en ongeveer 10 Mbit/s uplink per zender. Het
bereik van een Private LTE zender is redelijk
beperkt. Het mag niet harder zenden als een
WiFi zender (namelijk 200 mW), maar het
bereik is 2 tot 4 keer zo ver.

Eigen 2 GSM netwerk
In de mobiele wereld is het in Nederland sinds
2009 mogelijk om een eigen 2G GSM netwerk
te bouwen. Hiervoor werd ruimte van de 1800
MHz DECT guardband gebruikt. Nederland
heeft hiermee als een van de eerste landen
wereldwijd een voortrekkersrol gespeeld. Bij de
multibandveiling van 2012 werd het frequentieruimte uitgebreid, zodat ook 4G LTE technologie makkelijker kon worden toegepast. Dit
kleine gebied in de 1800 MHz frequentieband
mag je zonder licentie gebruiken. Bij een
onderzoek door Agentschap Telecom van een
paar jaar geleden, waren er al meer dan 500
netwerken in Nederland actief. In zorginstellingen en ziekenhuizen is Private GSM veel
toegepast als vervanger van DECT toestellen.
Ook is het met mobiele techniek makkelijker
om een groot bedrijventerrein van signaal te
voorzien.

3,5 GHz licenties
Sinds 2016 is het ook mogelijk om op de 3.5
GHz band licenties te krijgen. Door de verdubbeling van frequentie (ongeveer 2 keer zo hoog
als 1.8 GHz) is het bereik de helft. Gelukkig is
het op deze band toegestaan om buiten met
hogere vermogens te werken, zodat een bereik
van enkele honderden meters zeker mogelijk
is. Verschillende grote organisaties hebben
netwerken gebouwd in deze band. Er zijn
in Nederland meer dan 200 zender licenties
uitgegeven in deze band voor in totaal enkele
tientallen netwerken. Internationaal loopt
Nederland hiermee voorop.

TELECOMMAGAZINE

- ZOMER 2021

In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten hebben nu ook volop
mogelijkheden geschapen voor private
netwerken. In Duitsland is het sinds eind 2019
mogelijk om een eigen licentie te krijgen voor

een privaat netwerk. In het afgelopen jaar
hebben al meer dan 120 partijen hiervoor een
licentie gekregen en zijn er op veel plaatsen
Private 5G netwerken gebouwd. Audi, Basf,
BMW, Mercedes en Lufthansa zijn enkele van
de gebruikers.
Verdeling 3.5 GHz band
In Nederland wordt de 3.5 GHz band, die
loopt van 3400 – 3800 MHz, nu aangepast.
Deze band wordt internationaal gebruikt
voor de uitrol van 5G, en ook Nederlandse
operators krijgen de kans om een licentie te
verkrijgen in deze band. De veiling hiervoor zal
begin 2022 plaatsvinden, waarbij de licenties
vanaf september 2022 beschikbaar komen.
In totaal is er 400 MHz beschikbaar, waarvan
nu 300 MHz voor de 3 mobiele operators
is bestemd. De bestaande licentiehouders
moeten plaatsmaken en krijgen in totaal 2 x 50
MHz beschikbaar. Helaas is dit net anders dan
hoe het in Duitsland is geregeld, waarbij de
bovenste 100 MHz van de band is toegewezen
(3700 – 3800 MHz). Voor 5G toepassingen
is het belangrijk om een aangesloten blok te
hebben, waardoor in Duitsland ook op de
Private 5G netwerken een datasnelheid van
ongeveer 2 Gbit/s mogelijk wordt. Ook wordt
het mogelijk om hiermee lage latency te realiseren. Hiermee worden ook allerlei toepas-
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singen zoals Virtual Reality en veel HD video

organisaties zoals ECT in de Rotterdamse

verbindingen mogelijk.

Haven heeft dit al substantiële impact, omdat
systemen van frequentie moeten veranderen.

3.5 GHz band – Afstemming &

Daarnaast is het pas weer mogelijk om nieuwe

Synchronisatie

licenties aan te vragen vanaf 2026. Hiermee

In de 3.5 GHz band wordt Time Division

worden nieuwe innovaties zoals Industrie

Duplex (TDD) gebruikt, waarbij zenden en

4.0 projecten met behulp van Private 5G (die

ontvangen op dezelfde frequentie plaatsvind
maar op verschillende momenten. Voor 4G

het afgelopen jaar veelvuldig hebben plaatsgevonden in Duitsland), in Nederland de

en 5G is dit hetzelfde. Daarbij is het belangrijk

komende jaren veel moeilijker.

deze macro netwerken vaak nog achter,
zeker als er metalen constructies of lastige
gebouwen betrokken zijn. Een bedrijfsspecifieke oplossing blijft dan moeilijk, want de
kosten van een operator mast lopen makkelijk
in de tonnen. Netwerken gebaseerd op kleine
zenders (waarbij elke zender bijvoorbeeld
tweeduizend euro kost) kunnen veel makkelijker worden uitgerold via bestaande LAN
bekabeling. Dit geeft bedrijven veel grotere
flexibiliteit qua dekking, functionaliteit en
integratie met het bestaande IT netwerk en
applicaties. Er zijn verschillende bedrijven
die deze oplossingen kunnen leveren. Over
het algemeen vergt dit wel meer kennis. Of
nu het macro of micro pad wordt gekozen,
een goede partner helpt bij een succesvolle
implementatie.

dat alle zenders op hetzelfde moment zenden
en ontvangen, anders kan een zender storen

Macro versus Micro

op een andere zender of op een andere

Mobiele operators zijn het afgelopen jaar ook

verbinding. Goede synchronisatie is daarom

druk bezig geweest om nieuwe diensten voor

extreem belangrijk. Die synchronisatie moet

de zakelijke markt te lanceren. 5G is allereerst

daarbij ook plaatsvinden met netwerken aan

ontwikkeld voor capaciteitsgroei van smartp-

de andere kant van de grens. Bij operatornetwerken kan een niet gesynchroniseerde zender

hones, omdat de capaciteit van 4G over een

op 50 km afstand nog storing veroorzaken

5G ontwikkeld voor de zakelijke toepassingen,

(zie de kaart met een 50 km grenszone). Dit

waarbij de ambitie is om met speciale diensten

heeft ook impact op private netwerken, omdat

meer omzet te realiseren. Deze diensten

deze in Nederland deels op een andere plek

betreffen vooral prioriteitsdiensten, zodat

spectrum gaan krijgen (zie afbeelding 3.5 GHz

gegarandeerde dekking of capaciteit mogelijk

band).

worden.

paar jaar niet meer voldoende is. Daarnaast is

Operators denken traditioneel altijd vanuit
Vertraging tot 2026

hun zendmasten, waarbij de Nederlandse

Op dit moment is het al een uitdaging om de

netwerken behoren bij de beste ter wereld

bestaande licentiehouders van de meer dan
200 licenties te verschuiven van 400 MHz

voor dekking van de consument. De dekking
in industriële gebieden (zoals de Rotter-

ruimte naar 2 x 50 MHz blokken. Voor grote

damse Haven en andere plaatsen) blijft met

Eildert van Dijken
Eildert is Principal Consultant bij Strict
en is al vele jaren bezig met mobiele
communicatie. Hij is vooral betrokken
bij connectiviteitsvraagstukken, voert
regelmatig onderzoek uit en publiceert
over nieuwe technologieën.

TELECOMMAGAZINE

- ZOMER 2021 47

TELECOMMAGAZINE

Vier mobiele
toptrends voor de
zakelijke markt
Het afgelopen jaar heeft de mobiele workforce in bedrijven
een enorme duw gekregen en mobile services worden gezien
als een kritisch element in de veerkracht van bedrijven. Dat
wordt bevestigd door onderzoek uitgevoerd door IT-adviesen marktonderzoeksbureau IDC bij 1130 bedrijven in Europa,
waaronder ook Nederlandse bedrijven.
De noodzaak voor security ontwikkelt zich verder, maar er
ontstaan ook nieuwe trends, zoals mobility teams binnen
bedrijven en leveranciers die een one-stop-shop aanbieden.
Stefan De Clerck, General Manager Benelux en Frankrijk bij
HMD Global, het bedrijf dat Nokia smartphones op de markt
brengt, licht de resultaten van het onderzoek toe en geeft
daarbij enkele inzichten voor de Nederlandse markt mee.

DEVICE MANAGEMENT: VERSCHUIVING
VERANTWOORDELIJK
Bij rondvraag naar welke business unit de beslissingen maakt wat betreft
de keuze en aankoop van smartphones, blijkt dat er een verschuiving
plaatsvindt. Bij achttien procent van de Nederlandse bedrijven is de IT-afdeling
verantwoordelijk voor deze beslissing. 28 procent van de bedrijven werkt met
toegewijde mobility teams.
Ter vergelijking: in België ligt deze verantwoordelijkheid bij twintig procent van
de bedrijven bij de IT-afdeling en werkt 23 procent met toegewijde mobility
teams.
“Remote werken en mobiele medewerkers winnen vandaag meer dan ooit aan
belang. Smartphones en andere zakelijke devices spelen daarin een belangrijke
rol en het wordt een steeds grotere uitdaging voor bedrijven om dit goed te
managen. Bedrijven streven een geïntegreerde aanpak na waar alle mogelijke
zakelijke devices geconnecteerd zijn waardoor medewerkers vlot en veilig
remote kunnen werken. Er wordt dus steeds meer vanuit een overkoepelende
visie naar mobiliteit gekeken en het verbaast in die zin niet dat bedrijven daar
toegewijde teams en experts op inzetten”, verklaart Stefan De Clerck.
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TOENEMEND BELANG
MOBILE SECURITY
Er zijn een aantal punten waaraan
bedrijven prioriteit geven bij het kiezen van
hun smartphone-leverancier, waaronder
veiligheid, betrouwbaarheid, functionaliteit,
gebruiksgemak, merkherkenning, design
en prijs. “Nu de markt afhankelijker wordt
van het gebruik van mobiele apparaten,
komen cyberaanvallen steeds vaker
voor. Hierdoor is het noodzakelijk om te
vertrouwen op steeds beter beveiligde
toestellen en deze altijd up to date te
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GROEI ANDROID ENTERPRISE
RECOMMENDED TOESTELLEN
Volgens het onderzoek van IDC staat Android op de eerste plaats in de keuze
van een operating system voor smartphones in de zakelijke markt. In Nederland
gebruikt maar liefst 59 procent van de ondervraagde bedrijven Android als OS.
Het Android Enterprise Recommended (AER)-programma - een certificering door
Google van toestellen die voldoen aan de hogere eisen voor hard- en software
specifiek voor zakelijk gebruik - wint steeds meer aan belang in die zakelijke markt.
De Clerck licht toe: “ We zien dat meer en meer bedrijven naar het
AER-programma kijken bij de keuze van mobiele toestellen voor hun werknemers.
In West-Europa geeft meer dan 77 procent aan dat ze het AER-programma
belangrijk vinden in hun keuze van smartphones. HMD Global volgt dit
AER-programma al sinds 2018, toen Google startte met dit programma en bijna
het volledige productportfolio is AER-proof. Op deze manier kunnen bedrijven
zonder zorgen aan de slag met hun mobile devices die voldoen aan de hoogste
standaarden.”

ALL-IN-ONE AANPAK LEVERANCIERS

houden,” zegt De Clerck. “Op de vraag
waar bedrijven het meeste rekening
mee houden bij aanschaf van een Nokia
sartphone, wordt duidelijk dat de prijs/
kwaliteit-verhouding nog steeds het
belangrijkste argument is. Een sterk
securitybeleid staat met achttien procent
op de derde plaats in de keuze. In België
is dit maar liefst 27 procent en staat
een sterk securitybeleid op de tweede
plaats.”

Het aantal mobiele medewerkers in West-Europa zal in 2021 de 50 procent
overstijgen. Bedrijven hebben daarom behoefte aan allround managed mobile
services die ze kunnen afnemen bij één leverancier. Fabrikanten die kunnen
meedenken en meegroeien in de behoefte van bedrijven om via een one-stopshop alle toestellen en bijhorende diensten te kunnen afnemen, winnen dan ook
aan populariteit.
“Ook bij HMD Global zijn we ons bewust van deze trend. Deze stond aan de basis
van de lancering van onze eigen centrale simkaartbeheertool die bedrijven snel
en handig van simkaarten voorziet voor wereldwijd IoT- en machine-to-machine
(M2M) datagebruik. We willen de meest complete ondersteuning kunnen bieden
en blijven analyseren hoe we de vraag van de markt zo goed mogelijk kunnen
bedienen. Daarnaast werken we aan een verdere uitbreiding van onze zakelijke
dienstverlening, onder meer op het vlak van verlengde garanties en verzekering,”
besluit De Clerck.

Bronnen: T-Mobile technology trends, Equinix trends, ING sector update, Eagle Eye trendrapport, BlackBerry cybersecurity trends
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Marcel Ederveen is met zijn ruim twintig jaar ervaring in de IT-wereld een
bekend gezicht. Zijn overtuiging: IT laten werken in dienst van de business.
En, vindt hij, je hoeft daarvoor niet altijd iets nieuws te implementeren, maar
je kunt vaak de bestaande infrastructuur beter benutten. Marcel is eigenaar
van MEcom Consulting en verbonden aan NiVo network architects.
Marcel Ederveen
info@mecom-consulting.nl

Als je geschoren wordt,
moet je stilzitten

(of lees je voorzichtig een krantje?)
Als je geschoren wordt, moet je stilzitten - zo is althans het
gezegde. Maar als je vroeger naar de kapper ging, kreeg
je vaak de vraag of je misschien een krant wilde hebben
tijdens het knippen.
Het scheermes verbeeldt nu niet de felle kritiek (zoals het
oorspronkelijk gezegde - als je felle kritiek krijgt, kun je
beter afwachten tot het voorbij is), maar het scheermes
is in dit geval de Covid-19 pandemie: blijf je stilzitten, of
ga je iets ondernemen? In verschillende branches is het
ontplooien van nieuwe initiatieven zelfs noodzakelijk om
zakelijk te overleven. Er zijn nog nooit zoveel nieuwe
bedrijven gestart.
Maar hoe is dat in ICT-land? In het afgelopen jaar zijn
verschillende projecten verder voortgezet en deels
afgerond, waarbij veel op afstand werd gedaan en er veel
videovergaderingen plaatsvonden. Veel van deze projecten
worden, of zijn inmiddels, opgeleverd.
Wat zeker doorgaat zijn de projecten gericht op security en
mobility, soms omdat de aandacht hiervoor onverminderd
voortduurt of omdat nieuwe ontwikkelingen dat vragen.
Maar ook het feit dat we nog langer dan gedacht vanuit huis
zullen blijven werken maakt dat bepaalde (tijdelijk geachte)
oplossingen geprofessionaliseerd moeten worden.
Het wordt tijd om toch dat ‘krantje te lezen’. We moeten
ons weer verdiepen in wat er verder in de (ICT-)wereld
gebeurt. Welke stappen kunnen we nu al zetten om in
2022 verzekerd te zijn van een ICT-frisse organisatie
voor de lange termijn? Welke vraagstukken kunnen we
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verwachten als organisaties binnen het ‘nieuwe normaal’
vol aan de slag kunnen gaan? Welke ontwikkelingen zijn
van belang als nieuwe ondernemers de markt opgaan,
nadat ze tijdens corona op hun zolderkamer nieuwe
product-marktcombinaties hebben bedacht? En we weten
allemaal welke ICT-visionairs tijdens eerdere crises op een
zolderkamer of in de garage zijn begonnen.
Het ontwikkelen van nieuwe of het aanpassen van
bestaande ICT-strategieën, passend bij de nieuwe werkelijkheid vraagt dat hier tijdig over wordt nagedacht. En
wanneer kan dat beter dan wanneer we in de kappersstoel
ons krantje lezen? Het geeft stof tot nadenken en reden tot
het aanscherpen van onze plannen en ideeën.
De lockdown heeft bij veel van ons geleid tot langere
haargroei (en sommigen ook uitgroei). Als de beperkingen
worden verlicht en de kappers weer hun zaken mogen
openen, zullen we weer een afspraak maken bij de kapper.
Ga dan voor een zomerse coup, want het voorjaar komt
eraan. Neem weer eens een (spreekwoordelijke) krant mee
om tijdens het knippen te lezen (e-book of smartphone
mag ook, als u er maar niet mee belt vanuit de stoel), om
geïnspireerd te raken en nieuwe strategieën en scenario’s
te bedenken. Tijd om nieuwe initiatieven te starten, nieuwe
projecten te benoemen, om ons klaar te maken voor de
toekomst ná Covid-19.
Ik wens de TBM-lezer een voorjaar vol nieuwe plannen en
elan. En natuurlijk een fris geknipte coup, klaar voor de
toekomst.

Magenta Communicatie

HET COMMUNICATIE
BUREAU MET DE
AANDACHT DIE JE VERDIENT
Je kent je markt, je doelgroep en je weet wat je wil bereiken.
Het ontbreekt je aan tijd en expertise om de communicatie met de
markt goed in te vullen. Magenta Communicatie is dé specialist als
het gaat om vorm, inhoud en rendement van jouw content.

Content creatie

Content distributie

Social media
marketing

Branding
storytelling

Online marketing

Offline marketing

Lead generation

www.magentacommunicatie.nl

WE BOOST
YOUR DIGITAL
TRANSITION
Als service organisatie van de branchevereniging
ICT en Telecomcommunicatie Grootgebruikers (BTG)
levert TGG producten en diensten die direct te maken
hebben met het versnellen van de digitale transitie bij
bedrijven en organisaties. Dit doen wij onafhankelijk,
samen met u en de betrokken achterban van ruim 185
leden, die hun kennis en kunde inzetten om te helpen
met planvorming en realisatie op ICT en Telecom
gebied.
• Consultancy dienstverlening van idee tot
realisatie, zoals de Smart City Stack voor
overheden;
• Onafhankelijk een second opinion op telecom
en ICT initiatieven;
• Telecom Expense Management, beter inzicht
in telecom en ICT uitgaven;
• Inkoop van ICT en telecom hardware, zowel
nieuw als gebruikt vergelijken, kopen of leasen
in onze webshop;
Meer weten:
mail ons op info@tgg.nl

www.telegrootgebruik.nl

TGG: Serviceorganisatie van BTG

