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Wat brengt het hybride werken ons?
Na anderhalf jaar pandemie zou je verwachten dat er inmiddels een duidelijk beeld is van de
nieuwe manier waarop we met (samen)werken omgaan. Hybride werken zogezegd, want dat is de
overkoepelende term die we hiervoor gebruiken. Maar niets lijkt minder waar….
Want lange tijd leek het er op dat er een consensus was, waarbij men twee dagen per week
thuis zou werken en twee of drie dagen op kantoor. Maar wie de toename van de files ziet en de
bezetting van kantoren, krijgt toch het beeld dat er niks is veranderd vergeleken met de periode van
vóór de lockdown in maart 2020.
De werkelijkheid is waarschijnlijk iets genuanceerder. Een groot aantal aanbieders van technologie
om hybride werken te faciliteren, komt in deze uitgave aan het woord. Daaruit blijkt een enorme
groei van de vraag naar hardware voor video meetings op kantoor en software voor het managen
van werkplekken en meeting ruimtes. Een van de aanbieders denkt dat we pas aan het begin staan
van de verandering hierin. Volgens hem wordt planningssoftware hiervoor net zo vanzelfsprekend
als een kopieerapparaat.
Ik denk dat grote organisaties en kleinere bedrijven een verschillende afslag nemen. Het MKB is al
vrij snel na de lockdown weer op kantoor aan het werk gegaan. Heeft daarbij de mogelijkheden van
(samen)werken op afstand omarmd, maar zal voor een groot deel weer terugkeren naar kantoor.
Grote organisaties bouwen massaal hun kantoren om tot ontmoetingsplaatsen met meeting rooms,
waarbij mensen op afstand makkelijk mee kunnen vergaderen. Daarbij maken ze gebruik van tools
voor het reserveren van ruimten en werkplekken om zo met minder vierkante meters uit te kunnen.
De vraag is natuurlijk wat werknemers gaan doen. Een deel wil ongetwijfeld veel thuis blijven
werken, maar een grote groep zal ook naar kantoor willen. Voor de gezelligheid, voor de carrière en
om productief en aangesloten te zijn.
Alle onderzoeken ten spijt, we weten met z’n allen nog steeds niet waar we uit gaan komen.
Mogelijk over een jaar. We blijven u informeren over de ontwikkelingen!
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Eerste internationale
beurs geeft inzicht in
de nieuwe werkplek

Van 5 tot en met 7 oktober was Parijs het middelpunt van de Europese kantoorinrichters. In Paris
Porte de Versailles vond daar Workspace Expo
2021 plaats onder het motto ‘Imagination Swing’.
De Franse beurs wint de laatste jaren flink terrein
op de Orgatec in Köln. Daarnaast was dit het eerste grote event na de pandemie en geeft het daarmee een goede kijk op de veranderingen die het
afgelopen anderhalf jaar hebben gezorgd voor een
nieuwe visie op kantoorwerken. Op deze pagina’s
een sfeerverslag.
Maar liefst 235 merken waren vertegenwoordig op de beurs. Veel
internationale partijen zoals Ahrend, Alvero, Assmann, Bakker Elkhuizen,
Bisley, Casala, Durable, Ergotron, Fellowes, Frazza, Interface, Kinnarps,
Legamaster, Linak, Sedus, Gobright en Vitra. Opvallend was het grote
aanbod op het gebied van ergonomie, workspace management en visual
communication.
De vorige editie trok 18.000 bezoekers, de cijfers voor dit jaar zijn nog
niet bekend gemaakt.

Sfeer

Wie twee jaar geleden over een soortgelijke beurs liep, zal een totaal
ander aanbod hebben gezien dan nu het geval is. Een aantal trends
sprongen er uit in Parijs
•
Het kantoor als clubhuis
•
Sustainable in het middelpunt
•
Mogelijkheden voor hybride werken
•
Huiskamersfeer en bijbehorend comfort
•
Werkplekken kleiner en flexibeler
•
Aandacht voor thuiswerkplekken
•
Andere invulling meetingrooms
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De volgende editie van Workspace Expo
is van 30 mei tot en met 1 juni 2022.
Orgatec is volgend jaar ook weer van
de partij, van 25 tot en met 29 oktober
2022.
Dichter bij huis in de Jaarbeurs Utrecht,
is op 8, 9 en 10 juni de Vakbeurs Facilitair
& Gebouwbeheer.
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Papierindustrie Thuiswerken is een blijvertje
positief gestemd bij grotere organisaties
De papierproducenten zijn positief gestemd
voor de komende tijd. De eerste zes maanden
zagen alle grote producenten het verkoopvolume
stijgen. De omzet steeg ook, maar minder dan
het volume, doordat de papierprijzen onder druk
stonden en aan de andere kant de prijzen voor
grondstoffen en de energiekosten stegen.
Zo heeft papierproducent Navigator in het
tweede kwartaal een stijging van de papiervolumes gemeld, ten opzichte van zowel het eerste
kwartaal van 2021 als het tweede kwartaal van
2020.
Ook Stora Enso verwacht een verbetering van
haar bedrijfsresultaat. Volgens de papierproducent
zorgen de herstructurering en verbetering van de
marktomstandigheden in de komende kwartalen
voor een ommekeer in de papierdivisie.
De omzet in het tweede kwartaal van de Stora
Enso unit bleef op jaarbasis stabiel op € 446
miljoen. Lagere prijzen werden gecompenseerd
door hogere volumes, aangezien de vraag met
meer dan 20% toenam ten opzichte van vorig
jaar en de invoer in Europa werd belemmerd door
containertekorten.

Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. Dat blijkt
uit een groot onderzoek van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100
bedrijven met meer dan 100 medewerkers mee
hebben gedaan. Ook blijkt dat bedrijven de reizen
die hun werknemers blijven maken willen verduurzamen.
Door corona hebben veel bedrijven in sneltreinvaart werk gemaakt van thuiswerken. Ten
opzichte van een jaar eerder zijn de mogelijkheden
om online te vergaderen bijna verdubbeld (van
52% naar 94%) en bieden bijna alle bedrijven
thuiswerkvoorzieningen aan (stijging van 85% naar
96%). Ook het aantal bedrijven dat medewerkers

flexibele werktijden biedt is licht gestegen (van
83% naar 86%).
Enkele bevindingen:
•
45% van de tien werkgevers wil komend jaar
met voorrang investeren in online vergaderen.
•
41% wil dat voor thuiswerken.
•
40% wil medewerkers betere arbo voorzieningen thuis bieden, zoals een goede stoel.
•
32% geeft aan meer werk te willen maken
van thuiswerkvergoedingen.
•
26% zet nadrukkelijk in op het invoeren van
flexibele werktijden.

Bruynzeel Storage
Systems terug in
Nederlandse
handen
Bruynzeel Storage Systems heeft Gilde Equity
Management aangetrokken als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Met de nieuwe aandeelhouder zal Bruynzeel haar groeistrategie in
verschillende internationale markten uitvoeren.
Bruynzeel boekte vorig jaar een omzet van circa €
60 miljoen en wil in 2026 groeien naar meer dan
€ 100 miljoen. Dit mede door de sterk groeiende
internationale vraag naar ruimtebesparende
opslagoplossingen en door nieuwe innovatieve
oplossingen toe te voegen aan het productaanbod.

OneXillium nieuwe naam voor
Xerxes bedrijven
Xerxes Group, moederbedrijf van Xtandit, DocVisie, Ricoh Document Center Midden Nederland en
Document House Limburg, gaat verder onder de naam OneXillium. Dit houdt in dat de merknamen van
genoemde vier dochterbedrijven verdwijnen. Door voortaan onder één bedrijfsnaam te opereren, wil
de print- en documentdienstverlener klanten in het mkb een duidelijker en completer aanbod kunnen
bieden.
Het bedrijf levert document- en beveiligingsoplossingen, onder meer op het gebied van Xerox
(Document House, Xtandit) en Ricoh (Ricoh Document Center Midden Nederland). DocVisie is een
documentbeheerspecialist.
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Eric Sevriens in directie
edding France
Eric Sevriens, de huidige manager van de
Benelux-dochter van edding, neemt de leiding
over van de Franse entiteit. Na het vertrek van
Vincent Blanchard wijzigt edding France zo haar
organisatie met het oog op de doelstellingen van
haar strategie voor 2025.

Also rapporteert mooie cijfers over de eerste
helft van 2021. De omzet steeg met 9,7% tot
5,9 miljard euro, de nettowinst steeg 45 % naar
65 miljoen euro. De Supply business verbeterde
met 9,9%, de Solutions business met 6,9%. De
cloud-activiteiten hebben zich bijzonder goed
ontwikkeld met een stijging van 38,2% en een
toename van het aantal unieke gebruikers met
33,0%.

Sevriens, nu dus Business Development Director
edding region West (France, Benelux), gaat
samenwerken met Thomas André, sales director
voor Frankrijk, die begin dit jaar aan boord kwam.
Als een bekende aanbieder in B2B, vooral in het
onderwijs, ontwikkelt eddingzich in Frankrijk sterk
in het B2C-gebied, aldus de organisatie. Het
bedrijf wordt wendbaarder om meer aandacht te
besteden aan de behoeften van zijn klanten.

Overname HP remote work
leverancier Teradici
HP heeft een definitieve overeenkomst aangekondigd voor de overname van Teradici. Teradici
is gespecialiseerd in tools voor remote access
en virtuele werkstations en de ontwikkelaar van
het PCoIP-protocol (PC-over-IP) dat populair is in
virtuele desktopoplossingen. Het is een aanvulling
op de ZCentral Remote Boost-tools die al door
HP worden aangeboden. Het heeft ongeveer 15
miljoen gebruikers wereldwijd.

Volgens onderzoek is core remote desktopsoftware een snelgroeiend segment, dat naar
verwachting zal groeien met een samengesteld
jaarlijks groeipercentage van 17% tot 2028. HP is
ook van mening dat, aangezien hybride werk de
norm wordt, 67% van het personeelsbestand naar
verwachting minimaal drie dagen per week op
afstand zal werken

Geen afname in kantoorruimte
verwacht
Aanvankelijk werd verwacht dat hybride werken
na corona ervoor zou zorgen dat organisaties
minder vraag hebben naar kantoorruimte. Dit
blijkt niet het geval te zijn. Dit stelt internationaal
vastgoedadviseur CBRE in haar nieuwste internationale onderzoek naar het sentiment onder
kantoorgebruikers. In het nieuwe onderzoek geeft
slechts 5% van de organisaties aan de komende
drie jaar meer dan 30% kantoorruimte te willen
inkrimpen. 80% van de bedrijven verwacht dat
hun medewerkers minstens de helft van de tijd op
kantoor werken.

ALSO groeit fors
in eerste helft
2021

Nu we langzaamaan weer vooruit kunnen kijken,
neigt de meerderheid van de bedrijven (56%) naar
een bepaalde vorm van hybride werken. Onder
grote bedrijven met meer dan 10.000 werknemers
is dit maar liefst 77%. Binnen het hybride
werkmodel heeft het kantoor een prominente
positie: bijna 80% van de bedrijven verwacht dat
het werk voor minstens de helft van de tijd op
kantoor zal worden gedaan. Dit stelt internationaal vastgoedadviseur CBRE in haar nieuwste
internationale onderzoek naar het sentiment onder
kantoorgebruikers.

Pelikan sluit 2020
af met positief
resultaat
De in Maleisië gevestigde Pelikan Group heeft het
boekjaar 2020 net als vorig jaar met een positief
resultaat afgesloten. Het leeuwendeel van omzet
en winst werden in Duitsland geboekt.
Voor 2020 genereerde het een omzet van circa
196,9 miljoen euro en een jaarresultaat van circa
2,3 miljoen euro. Het positieve resultaat van vorig
jaar van zo'n 1,8 miljoen euro zou zo volgens de
informatie opnieuw met 27,8 procent kunnen
worden verhoogd.

ACCO ziet groei
in alle segmenten
ACCO Brands laat een sterke groei zien voor het
tweede kwartaal, inclusief een opleving in het
segment kantoorproducten. De netto omzet lag
dit jaar in Q2 41 procent hoger. Na aftrek van
de bijdrage van de nieuwe acquisitie PowerA en
valutavoordelen steeg de omzet nog altijd met 20
procent. In de EMEA-regio steeg de omzet 78%.
De netto-omzet steeg met 41,1% tot $ 517,8
miljoen. De vergelijkbare omzet bedroeg $
443,4 miljoen, een stijging van 20,8%. Dit werd
toegeschreven aan hogere consumentenbestedingen en een grotere vraag als gevolg van
meer heropening van kantoren en scholen. In
het tweede kwartaal van 2019 - pre-COVID bedroeg de omzet van ACCO $ 394 miljoen.
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Soft Carrier breidt magazijn uit met 3.000 m2
De Duitse groothandel Soft Carrier is begonnen
met de nieuwbouw van 3.000 m2 extra magazijnruimte bij haar vestiging in Trierweiler in Duitsland.
In Trierweiler is reeds een magazijn van 8000 m2
waar de groothandel ruim 55.000 producten uit
voorraad kan leveren aan haar dealers.
Met de uitbreiding kan de groothandel haar
afnemers nog beter bedienen, met een uitgebreider assortiment en nog efficiëntere logistieke
service.
Soft Carrier is actief in Duitsland, Frankrijk,
Benelux, Oostenrijk, en Zwitserland.

Ricoh verder in smart locker markt door overname

Europese activiteiten Apex
De markt voor smart lockers groeit en Ricoh is al
langer actief in dit segment. Door de overname
van de Europese activiteiten van lockerproducent Apex breidt Ricoh haar belangen uit in dit
segment.
Apex is een leverancier van slimme lockers die
retail-, bedrijfs- en logistieke bedrijven ondersteunt
met slimme oplossingen om de efficiëntie van
medewerkers en de eindgebruikerservaring te

verbeteren. Door de overname verwerft Ricoh de
software, oplossingen en hardware-assets van
Apex's Europese activiteiten, evenals de Europese
klanten en partners van Apex.
Apex-klanten zullen profiteren van toegang tot
Ricoh's brede assortiment slimme lockeroplossingen en de volledige breedte van zijn uitgebreide
bredere portfolio van producten en diensten.

Moederorganisatie Papyrus neemt
Koemans Verpakkingen over
OptiGroup, sinds 2017 de naam van Papyrus Holding, heeft de aandelen van Koemans Verpakkingen
BV in Nederland verworven. De overname, de 22e overname van OptiGroup in de afgelopen vijf jaar en
de tweede in Nederland, zet de Europese expansie van het bedrijf voort en versterkt haar strategische
positie in leveringsoplossingen voor verpakkings- en verpakkingsproducten aan klanten in de transportsector, handelsbedrijven, voedings- en maakindustrie. De Koemans Verpakkingen, met een omzet
van 28 miljoen euro in 2020, is een verpakkingsspecialist met een breed pakket aan verpakkingsproducten en -diensten.

Royal Posthumus
neemt activiteiten
van V’nS over

Royal Posthumus heeft per 1 oktober de stempelactiviteiten van de V’nS Groep overgenomen.
Eerder al kondigde V’nS aan de bedrijfsactiviteiten
te gaan stoppen. Op 30 september werden de
productiefaciliteiten van V’nS gestaakt en vloeiden
de 10 medewerkers van het bedrijf af.
Royal Posthumus neemt alle telefoonnummers,
mailadressen en de webshop over, evenals de
huidige prijsstelling en de zetwerkgegevens van
de klanten.
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TERUG
NAAR
KANTOOR,
HOE
ZIET DE
TOEKOMST
ER UIT?

We zien dat het gros van de werknemers niet langer een volledige werkweek op kantoor aanwezig
zal zijn. Er zal een hybride werkvorm ontstaan waarbij werknemers hun werklocatie kiezen op basis
van het type activiteit dat ze uitvoeren. Dit kan thuis zijn, in een co-working space, op kantoor of op
een andere locatie. Deze ontwikkeling resulteert niet alleen in flexibiliteit, maar brengt ook nieuwe
uitdagingen met zich mee.

We merken dat de grootste uitdaging ligt in het faciliteren van de juiste werkomgeving die
aansluit bij de veranderende behoeftes van de werknemers. Organisaties moeten de indeling
van hun verschillende kantoorruimtes gaan heroverwegen om ervoor te zorgen dat ze klaar en
geschikt zijn voor hun taak nu werknemers weer welkom zijn in kantoren. Om een echt veilige
en productieve omgeving te ontwikkelen, moeten twee kernvragen worden beantwoord:
1.
2.

In het vorige nummer van
Office Magazine heeft
Legamaster een start
gemaakt met een reeks
van publicaties over de
terugkeer naar kantoor en de
veranderende werkomgeving.
We hebben gekeken naar de
verschillende trends en we
hebben u als lezer gevraagd
om een aantal vragen te
beantwoorden. Wij willen u
hartelijk bedanken voor uw
deelname.

Wat willen mensen doen en bereiken tijdens hun dag op kantoor?
Wat is er nodig om de samenwerking in grote, kleine en open vergaderruimtes
optimaal te faciliteren?

In de nieuwe werkrealiteit staat centraal dat
de kantoorruimtes optimaal toegerust moeten
zijn voor de activity-based, hybride manier van
werken. Het herinrichten van bestaande ruimtes
is essentieel om samenwerking te vergemakkelijken en tegemoet te komen aan de behoeften
van flexibele werknemers. Ter ondersteuning van
deze transitie bieden wij u een digitale brochure
‘Omarm het hybride werken’ met praktische
tips en adviezen op het gebied van herinrichting
van kantoorruimtes, het ondersteunen van
samenwerking en het stimuleren van creativiteit
en interactie in teams.
Waar ook ter wereld en in alle sectoren zien we
veranderingen in waar mensen werken, hoe ze
met elkaar omgaan en hoe ze informatie delen.
Wij hebben als doel om professionals wereldwijd
in staat te stellen om elke dag beter samen te

werken. Dit doen wij door middel van een breed
portfolio van hoogwaardige oplossingen die
ondersteuning bieden bij verschillende manieren
van samenwerken.

Meer weten? Scan de QR-code en
download de speciale brochure: ‘Omarm
het hybride werken’
www.legamaster.com/nl/back2office
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Welkom op de nieuwe
site van KBM!
Vanaf eind juli is de nieuwe website van KBM op www.kantoornet.nl live. Met deze site kunnen
we u als lezer nog beter voorzien van nieuws, achtergronden en inspiratie. Nieuw is ook de
duidelijke rubricering per onderwerp. Verder kunnen we de site nog beter koppelen aan onze
social mediakanalen op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram.

Medewerkers actief betrokken bij het
vormgeven van de ideale werkplek
Bijna alle Nederlandse organisaties (93%)
betrekken hun medewerkers bij het vormgeven
van de werkomgeving na corona. Op die manier
blijft het kantoor een relevante functie vervullen
bij de nieuwe manier van werken. Dit blijkt uit de
Benchmark Facility Management van facilitair
dienstverlener HEYDAY, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect.
Er wordt gedacht dat medewerkers, mede
door de snelle acceptatie van het thuiswerken,
minder vanuit kantoor gaan werken. Daardoor
verwacht een overgrote meerderheid, drie op

de vijf organisaties (59%), de vierkante meters
aan kantoorruimte in de komende jaren af te
schalen.
Roland van Herk, Directeur HEYDAY Interim
& Consultancy. “In het onderzoek van dit jaar
verwachten de respondenten een daling in
de bezetting van 33% ten opzichte van de
bezetting voor corona. Een jaar geleden was de
gedachte nog dat dat die daling op 20% zou
blijven hangen. Facilitaire managementorganisaties zitten er daarom bovenop.”

Megadeal voor Presikhaaf
Schoolmeubelen
Presikhaaf Schoolmeubelen heeft de grootste
order uit zijn geschiedenis ontvangen.
Wageningen University & Research (WUR)
heeft het bedrijf de opdracht gegeven voor
de grootschalige vervanging, vernieuwing en
hergebruik van zijn onderwijsmeubilair.Het gaat
om vijfduizend nieuwe seats verrijdbare en in
hoogte verstelbare tafels en stoelen die door
Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem worden
gemaakt. Voor Presikhaaf Schoolmeubelen is
deze opdracht haar grootste ooit.

Europese markt
redt kwartaalcijfers BIC
In Europa ziet BIC weer goede cijfers voor Q2
in het segment office supplies. Ook de aquisitie
van Rocketbook (digitale notebooks) draagt
bij aan groei. Maar de cijfers in de rest van de
wereld drukte het enthousiasme.
De Human Expression-divisie van de groep
(voorheen Stationery) behaalde in het tweede
kwartaal van 2021 een omzet van € 202
miljoen ($ 250 miljoen), 20 % meer dan van het
voorgaande jaar op vergelijkbare basis, en bijna
weer op het niveau van 2019.
De groei van de belangrijkste schrijfinstrumenten van BIC worden aangejaagd door
Europa, waar de totale verkoop van back-toschool (BTS) in 2021 naar verwachting met de
gemiddelde eencijferige groei zal groeien. Het
bedrijf merkte een herstel op in het 'traditionele'
kanaal, met hogere vraag van kantoorleveranciers en groei in het massakanaal in Frankrijk,
Italië en het VK.

Thuiswerk Summit geeft laatste stand van zaken
hybride werken
Op 29 en 30 september vond de tweede online
editie van de Thuiswerk Summit plaats. Meer
dan 50 sprekers en experts delen hun kennis op
het gebied van de nieuwe hybride werkvormen,
wat is hier voor nodig en waar zitten de
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mogelijke hindernissen. KBM en Offficemagazine mogen als mediapartner een aantal van
onze klanten (gratis) uitnodigen. Voor iedereen
liggen er nieuwe uitdagingen en hoe ga je dit
aanpakken. Een summit bomvol praktische

kennis. Zo presenteerde het Ministerie van
Sociale Zaken het SER rapport, ‘De Agenda
voor Hybride werken’. Een van de sprekers was
Novaka-directeur Lieke Vogels.

OFFICE INSPIRATIE

GoBright
organiseert
met slimme
software de
kantoorbezetting
Onlangs won GoBright de Benelux Office Products Award in de
categorie Hybrid Working. Een terechte erkenning voor een snel
groeiende onderneming, die in deze tijd van hybride werken aan een
flinke opmars bezig is. Officemagazine sprak met commercial director
Chris Wiegeraad over de bijzondere cloudoplossing voor room-, desk
en visitor management en digital signage.
GoBright biedt veel meer dan een eenvoudig
roombooking systeem, zoveel is wel duidelijk.
Want ook de reservering van bureaus en lockers
kun je er mee organiseren, evenals bezoekerregistratie. “Zo’n compleet pakket is behoorlijk
uniek, vertelt Wiegeraad. “Ons software platform
dekt alle facetten af en is te integreren met
agenda’s als Office 365 en Google Calendar
en ook met andere software voor facility
management en gebouwbeheer. Belangrijk is
ook de integratie met Active Directory. Hierdoor
kan een nieuwe klant alle gebruikersgegevens
direct in de GoBright omgeving synchroniseren
en later eenvoudig gebruikers toevoegen of
uitschakelen”.

GoBright is sowieso open en transparant,
bijvoorbeeld via een uitgebreide set aan API’s.
Hiermee is het makkelijk te koppelen aan
verschillende digitale oplossingen binnen de
kantooromgeving.
Voor desk management heeft GoBright zelf
de hardware ontwikkeld, wat uitgegroeid is
tot een USP voor de totale GoBright propositie. “Ideaal om te zien waar een werkplek
beschikbaar is, bijvoorbeeld voor kantoren
waar op 3 werknemers gemiddeld maar 1
werkplek beschikbaar is. Daarnaast, als je inlogt
bij een bureau, worden je persoonlijke data
geladen, zoals voorkeurshoogte voor een zit/sta
werkplek.”

Voordelen

Voor de overige oplossingen heeft GoBright
certificeringsovereenkomsten afgesloten met
wereldwijd bekende hardware fabrikanten als
Philips en Linak. Hiermee kan de klant zelf
kiezen welke hardware zij willen gebruiken, in
combinatie met de GoBright software.

“Met name grote organisaties vinden het
prettig om met één leverancier te werken, met
goede security- en dataprocedures, zo blijkt.
Daarnaast is het mogelijk voor medewerkers
om de tooling te gebruiken zonder de gebruikelijke app. “Vaak willen mensen op hun eigen
mobiel geen zakelijke apps zetten of er is een
andere reden om geen app te hebben. Onze
software werkt ook via NFC en RFID, gekoppeld
in Active Directory. Zo heeft iedereen toegang
tot de faciliteiten van GoBright en blijft voor de
werkgever alle data beschikbaar.”

Net op weg

GoBright bestaat pas vijf jaar, maar heeft zich
in Europa – en ver daarbuiten - al ontwikkeld
tot een toonaangevende speler. “Vóór corona
waren wij al actief met het ‘new way of working’
principe. Het gegeven dat het kantoor meer

een ontmoetingsplek is dan een verzameling
werkplekken is nu wel bij iedere organisatie
doorgedrongen dmv de pandemie. Na de eerste
coronagolf kregen wij het enorm druk, omdat
iedereen dacht dat we in een paar weken terug
zouden gaan naar kantoor, in de omgeving zoals
die was. Nu zien organisaties dat de terugkeer
en het werkklimaat vaak niet meer past in de
bestaande werkomgeving. Veel organisaties zijn
daarom op dit moment bezig de kantooromgeving aan te passen. Men is het erover eens
dat technologie noodzakelijk is om dit werkbaar
te maken”.
“Met onze oplossing kun je het gebruik van
je kantoor managen, denk onder andere aan
het maximaal aantal mensen dat per dag naar
kantoor kan komen en het inzichtelijk maken of
een tafel schoongemaakt is, voordat je hem in
gebruik neemt”.
Wiegeraad vermoedt dat de behoefte naar de
oplossingen van GoBright verder zal toenemen.
“Ik denk dat we nog steeds in de fase van de
early adapters zitten wanneer het gaat om de
integratie van ons volledige platform. Bedrijven
met enkele vergaderzalen willen nu wel een
betaalbaar systeem voor roombooking. Dit zal
meer en meer een commodity good worden. Op
termijn wordt deze software op een kantoor net
zo onmisbaar als een kopieermachine.”
GoBright verkoopt uitsluitend via het kanaal van
resellers. Het afgelopen jaar is het aantal actieve
resellers enorm toegenomen, gebaseerd op de
ontwikkelingen in de markt.
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RAJA en
Standard
Investment de
nieuwe globals
van Nederland
De afgelopen tijd is het distributiekanaal
in de kantoorbranche behoorlijk
opgeschud. Na bijna 30 jaar verdwenen
de organisaties achter Staples en Office
Depot definitief uit Nederland. Ervoor
in de plaats kwamen twee ambitieuze
nieuwkomers. Een overzicht van de
recente ontwikkelingen.

Twee nieuwsfeiten sprongen er uit de afgelopen
zomer. Allereerst de overname van een groot
deel van de Europese activiteiten van Office
Depot door de Franse Raja Groep. Hiermee
breidt de Franse specialist in verpakkings- en
distributieoplossingen zijn Europese activiteiten in één klap uit met kantoorgerelateerde
producten. En met nieuwe distributiekanalen
voor zijn bestaande business.
Eerder deze zomer melden we al de overname
van de resterende activiteiten van Staples in
de Benelux aan de investeringsmaatschappij
Standard Investment. In maart deed Staples
Solutions al een groot deel van haar Europese
activiteiten over aan Lyreco. Niet bij de deal
inbegrepen; de activiteiten in de Benelux. Vanaf
dat moment was de grote vraag: wat gaat
daarmee gebeuren?

Staples Benelux versus Standard
Investment

Op 5 juli kwam het nieuws naar buiten dat
Staples Solutions haar Staples Benelux organi-
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satie verkocht heeft aan Standard Investment.
Nog maar een maand eerder nam Standard
Investment de activiteiten van New Office
Centre (NOC) aan. Hier vallen alle Office Centres
in Nederland en Duitsland onder.
Na goedkeuring van ACM en afronding van de
overname zal Staples Solutions in de Benelux
verder gaan onder de naam “Staples”.

Office Centre beschikt over
de specifieke focus
en kennis van de Nederlandse en Duitse markt om
haar winkels verder te laten
groeien.

Oude bekenden

Drie jaar geleden nam NOC de Nederlandse
Office Centre vestigingen over van de internationale Staples organisatie, die op dat moment
een uitverkoop hield onder haar Europese
vestigingen. Staples en Office Center zijn dus
weer herenigd als lange termijn partners – wat
inhoudt dat Staples Solutions de winkels van
Office Centre en haar online klanten ook in
de komende jaren blijft beleveren Staples is
de toonaangevende leverancier van zakelijke
producten, services en oplossingen voor
middelgrote en grote bedrijven, internationale
accounts en wholesale partners. Dat laatste

via haar organisatie Staples Wholesale, het
voormalige Intercambio. Het hoofdkantoor zit
in Almere, op een steenworp afstand van de
hoofdvestiging van Office Centre in Nederland.
"Office Centre beschikt over de specifieke
focus en kennis van de Nederlandse en Duitse
markt en het business-to-businessmodel om
haar winkels zo te positioneren dat deze verder
kunnen groeien. Dankzij het geïntegreerde
aanbod zijn Staples en Office Centre samen de
partners bij uitstek voor uiteenlopende zakelijke

DISTRIBUTIE

De overname van Office
Depot biedt een uitstekende
strategische kans om onze
marktpositie in
Europa te versterken

behoeften van vandaag en in de toekomst
voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Hierdoor heeft deze transactie positieve
gevolgen en biedt het een nog betere garantie
voor een toekomstbestendige, succesvolle
samenwerking. De activiteiten worden onveranderd voortgezet, lopende zaken en afspraken
blijven als overeengekomen en worden als
vanzelfsprekend gerespecteerd", aldus het
management bij de overname.

Office Depot Europe versus Raja
Groep

Investeringsmaatschappij AURELIUS Equity
Opportunities heeft 16 augustus aangekondigd
dat de resterende activiteiten van Office Depot
Europe/ Viking en de resterende operationele
activiteiten van Office Depot Europe aan het
Franse RAJA zijn verkocht. Dit geldt ook voor
de Nederlandse postorder- en contractactiviteiten van Viking.
De RAJA Group is Europa's toonaangevende
B2B-postorderbedrijf voor verpakkingen,
bedrijfs- en magazijnuitrusting en een belangrijke speler op de markt voor kantoorartikelen en

meubilair. Na de verkoop van de activiteiten in
Zuid-, Oost- en Noord-Europa in de afgelopen
drie jaar, voltooit de verkoop van de resterende
activiteiten in Noordwest-Europa de exit uit het
investeringskantoor Depot Europe. De transactie
zal naar verwachting in het vierde kwartaal van
2021 worden afgerond.

Actief in de Benelux

Met de merken Viking en Office Depot is
het inmiddels verkochte bedrijf aanwezig in
meerdere Europese markten in de DACH-regio,
Benelux, Groot-Brittannië en Ierland en levert
het een klantenbestand dat varieert van
kleine start-ups tot grote bedrijven. Het heeft
jarenlange ervaring en expertise in de kantoorartikelenmarkt, een geïntegreerd omnichannel-platform en toegewijde teams van experts
voor de belangrijkste segmenten en merken.

Na vier jaar nieuwe eigenaar

Office Depot Europe werd in 2017 door Aurelius
overgenomen in de vorm van een carve-out
van de Amerikaanse groep Office Depot, Inc.
Sindsdien heeft Aurelius uitgebreid geïnvesteerd
in de e-commerce-activiteiten van het bedrijf,
wat heeft geleid tot de strategische herschikking
van Office Depot Europe. De focus lag op de
kracht van Viking in de e-commerce business,
die bijna 90 procent van de omzet in de online
business genereerde. De jaarlijkse omzet van
de resterende activa van Office Depot Europe
worden geschat op ongeveer € 700 miljoen.
Cijfers uit de laatste jaarrekening van Aurelius
suggereren ook dat het bedrijf in de eerste helft
van 2021 winstgevend was. Een van de speerpunten van de investeringen en organisatorische
veranderingen is het e-commercegebied van de
groep. In het lopende Viking+ programma werd
de SAP Commerce Cloud geïntroduceerd om
het IT-landschap te vereenvoudigen en aanvullende diensten te introduceren.

Uitverkoop

Inmiddels zijn alle onderdelen van Office Depot
Europe door Aurelius verkocht: In november
2019 heeft Office Depot Europe haar Centraalen Oost-Europese activiteiten overgedragen
aan PBS Holding verde, in mei 2020 Office
Depot Nordics, in de zomer van 2020 de
Contract business unit in Spanje aan Lyreco
en verkocht in februari 2021 het Italiaanse
bedrijf aan Bruneau. In juni werd gemeld dat
het Office-team de key account-activiteiten
van Office Depot Europe in het VK en Ierland
overnam.Met de verkoop van vandaag aan de
RAJA Group is dit verkoopproces afgerond.
“Deze overname vertegenwoordigt een uitstekende strategische kans om onze marktpositie
in Europa te versterken, vooral in die landen
waar we al RAJA-dochterondernemingen
hebben. De transactie zal de aanwezigheid
van de Groep verder uitbreiden en een nieuwe
impuls geven aan onze ambities in de markt
voor kantoorbenodigdheden. Deze overname
past perfect in onze strategische visie om
een wereldwijde partner te zijn voor Europese
bedrijven - van start-ups tot multinationals - en
zal onze samenwerking met wereldberoemde
merken verder versterken ", zegt Danièle
Kapel-Marcovici, CEO van RAJA- Group
tot slot.
De grote vraag is, welke veranderingen gaan
dezeovernames met zich meebrengen?
Duidelijk is dat het in beide gevallen om partijen
gaat die vol ambitie en met nieuw elan de markt
zullen gaan bestormen. We volgen het voor u
op de voet!
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“Het begon voor ons allemaal al iets
eerder.” vertelt Thomas Mulder, Executive
Director HR bij VodafoneZiggo. “Toen wij
terugkwamen van de kerstvakantie zagen
we het nieuws uit Wuhan, waar mensen
in lockdown zaten en iedereen afhankelijk
was van de telecomdienstverlening om
de samenleving door te laten draaien. We
hebben toen tegen elkaar gezegd dat als
dit zou gebeuren in Nederland, de impact
hiervan enorm zou zijn. Risk is likelihood
times impact. We dachten nog dat het een
beetje de ‘ver van ons bed-show’ was en
dat de kans dat het hier zou gebeuren niet
zo groot was. Maar als het zou gebeuren
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dan is de impact op onze organisatie heel
groot, want we moeten dan wel zorgen
dat we businesscontinuïteit kunnen
garanderen.”

Geen bedreiging maar een kans

Thomas Mulder vervolgt: “Wij zijn toen
in januari direct begonnen met het voor
bereiden van deze crisis. Ik heb vanuit de
board het crisismanagementteam geleid
en we hebben gelijk gezegd: als dit in
Nederland gebeurt, dan willen we hier
sterker uitkomen dan we erin zijn gegaan.
Dit paste ook mooi bij de fase waarin we
zaten. VodafoneZiggo bestond drie jaar en

dit was een goed moment om te laten zien
waar we voor staan als werkgever, maar
ook om te kijken hoe we het bedrijf hiermee
sterker konden maken. Met die mindset
zijn we begonnen met het communiceren
over deze mogelijke crisis, de eerste
communicatie hierover naar werknemers
dateert al van begin februari.”

Voorbereid op massaal
thuiswerken

“Doordat wij er al zo bewust mee bezig
waren, waren wij in maart al goed
voorbereid om in één keer iedereen vanuit
huis te laten werken. Daarnaast konden

HYBRID WORKING

VodafoneZiggo weet
COVID-crisis om te
buigen tot digitale
transformatie
Wereldwijd werden bedrijven
in het voorjaar van 2020
overvallen met medewerkers
die vanwege het coronavirus
niet meer naar kantoor kwamen
en thuis moesten werken.
Ook VodafoneZiggo kreeg
hiermee te maken, maar
dankzij de vooruitziende blik
van VodafoneZiggo was de
omschakeling minder groot dan
je bij een grote organisatie zou
denken.

we er ook voor zorgen dat ouders van jonge
schoolgaande kinderen extra tijd hadden om
voor hun kinderen te zorgen. We hebben
onze mensen zo gefaciliteerd dat ze balans
konden houden en verbonden bleven met
VodafoneZiggo. Die mindset, van wat kunnen
we hier uit halen, hebben we de hele crisis
gehouden en zo zagen
we al na een maand dat werknemers enthousiast waren. “Ik heb geen reistijd meer en
ik kan me thuis goed concentreren. Teams
werkt fantastisch.” De kloksnelheid van het
bedrijf ging omhoog en mensen bleken goed
bereikbaar, maar we misten elkaar ook.”

Sociale cohesie brokkelt af

Het informele sociale contact en die toevallige
ontmoetingen in de gang, zag Thomas
Mulder, was ineens weg. “Als dit langer duurt
gaat de sociale cohesie in een bedrijf ook
langzaam afbrokkelen. Er komen nieuwe
mensen bij en het is moeilijk om daar een
vertrouwensrelatie mee te ontwikkelen als
je ze niet ziet. We dachten toen al dat de
voordelen van het thuiswerken veel waard
konden zijn, ook in de toekomst. We moesten
dus gaan kijken naar een methode of een
aanpak om het beste van die twee werelden
te pakken. Daar hebben we vervolgens
beleid op geformuleerd en dat hebben we
vorig jaar zomer al met de ondernemersraad

besproken, in een naïeve hoop dat we in
september vorig jaar al naar kantoor konden.
Nu wordt het, best case, een jaar later.” (dit
artikel kwam tot stand begin september, red)

Nieuwe fase na fusie

Vodafone was in het verleden altijd al heel
sterk in ‘het nieuwe werken’. Wat was de
situatie binnen VodafoneZiggo qua thuiswerken en online samenwerken
voor COVID-19?
“Al onze medewerkers konden al virtueel
werken, want al onze werkprocessen zijn
digitaal. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van
ons kantoor, dus medewerkers konden al
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“Het moet
geen teken van
commitment zijn
dat je alleen maar
achter dat scherm
blijft zitten”

overal werken en dit gebeurde ook wel. Het
is wel zo dat wanneer je een grote fusie
realiseert, zoals die tussen Vodafone en Ziggo
waarbij er zoveel verandert en je met zoveel
andere mensen moet samenwerken, dat het
dan in zo’n fase belangrijk is om op kantoor te
zijn. In de eerste periode van VodafoneZiggo
kwamen mensen wel vaak naar kantoor en nu
VodafoneZiggo bijna vijf jaar bestaat is het een
mooi moment om weer een andere fase in te
gaan.”

Een gezondheidscrisis raakt
mensen persoonlijk

“Vanaf het begin van deze nieuwe fase hebben
we een programma ontwikkelt, waarin het in
eerste instantie draaide om verbonden blijven
met elkaar en ook zorgen voor elkaar. We zaten
in een gezondheidscrisis en dat raakt mensen
persoonlijk”, vervolgt Thomas Mulder. “Als
werkgever en collega’s onderling moet je hier
je verantwoordelijkheid in nemen. Tijdens de
tweede lockdown draaide ons beleid vooral om
fysiek welzijn. Mensen zitten de hele dag achter
een scherm, dus daar hebben we onze vergaderstructuur op aangepast. Wanneer we vergaderingen in de agenda zetten, zorgen we
dat er pauzes tussen zitten. Er is een vaste
lunchpauze in het midden van de dag en we zijn
begonnen met de 10.000 stappen-challenge.
Dit laatste om mensen in beweging te krijgen,
maar ook om heel duidelijk te benadrukken dat
je het daarover moet hebben met elkaar. Het is
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bijvoorbeeld heel goed om te zeggen dat je een
volgende meeting telefonisch doet, zodat je in
de tussentijd een rondje kunt lopen. Het moet
geen teken van commitment zijn dat je alleen
maar achter dat scherm blijft zitten.”

Oog voor psychisch welzijn

“Na de kerstvakantie hebben we de focus
verlegd naar het psychisch welzijn en het
adresseren van zorgen en het aanbieden van
hulp. De laatste fase van deze crisis, sinds de
zomervakantie, staat meer in het teken van
voorbereiden op het hybride werken. We doen
dit met workshops in teamverband om ze
voor te bereiden op deze nieuwe manier van
werken. We zien dat we het beste van twee
werelden willen vasthouden, zowel virtueel
werken als face-to-face werken. Het gaat er in
eerste instantie om dat je moet gaan nadenken
over wat je gaat doen. Welke activiteiten doe
je, en kun je deze het beste face-to-face of
virtueel uitvoeren? Dingen die coördinerend,
informerend of besluitvormend zijn op basis van
goed voorbereide stukken, kunnen heel goed
virtueel. Alleen echt complexe activiteiten die
vragen om creativiteit en waar emotie bij komt
kijken, die doe je op kantoor. Daarnaast is het
belangrijk om regelmatig op kantoor te zijn voor
die toevallige ontmoeting met collega’s en om
je verbonden te voelen met het bedrijf en met
het merk. Dat je voelt: ‘dit is mijn club, ik hoor
hierbij’.”

Hybride werken en FOMO

“Die activiteit is dus één, maar daar komt
nog iets anders bij en dat is denk ik een heel
groot verschil met het flexibele werken zoals
we dat kenden van voor COVID. Het draaide
voorheen om de individu. Jij krijgt een laptop
en de middelen, zodat je kunt werken waar
en wanneer dit voor jou het meest effectief is
en je maakt daarin zelf de keuze. Wij hebben
in deze COVID-crisis gezien dat het virtuele
werken heel effectief is, omdat iedereen virtueel
werkt. Als twee mensen van een team in één
ruimte zouden zitten en de rest van het team
achter zijn eigen scherm, dan is het moeilijk om
dezelfde dynamiek te krijgen. Daarbij komt het
psychologische effect van Fear Of Missing Out
(FOMO). Als jij diegene bent die er niet bij is en
weet dat je collega’s na de meeting nog even
samen koffie gaan halen ofzo, dan voel je de
noodzaak om naar kantoor te gaan en er toch
bij te zijn. Dan hebben we de voordelen van het
hybride werken niet. Het ‘level playing field’,
die gelijkwaardigheid, is dus superbelangrijk.
Het gaat niet langer om jou als individu, maar
het gaat om het team. Je moet dus met je
team gaan nadenken over welke werkzaamheden je gaat doen en of je dit virtueel doet
of face-to-face. Teams volgen hiervoor een
re-boarding workshop en maken kennis met
het beleid en de principes die hierachter
zitten. Samen maken ze afspraken over hoe
zij virtueel willen werken en dit leggen ze vast
in een charter. Je dwingt teams om hier goed
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“Het gaat niet langer
om jou als individu,
maar het gaat om
het team”

over na te denken en afspraken te maken nog
vóórdat iedereen weer op kantoor zit.”

Unlimited Learning

Tijdens de lockdown hebben we ook een nieuw
platform gelanceerd voor onze medewerkers
én onze klanten: ‘Unlimited Learning’. Door de
digitale transformatie van de samenleving en
ook van ons bedrijf is de behoefte aan ontwikkeling groter dan ooit tevoren. Je moet eigenlijk
als medewerker je oneindig blijven ontwikkelen,
vandaar de naam ‘Unlimited Learning’. Wat
wij ook zagen binnen ons bedrijf is dat er veel
gedoe was rondom de opleidingsbudgetten.
Dit was heel gefragmenteerd en dus inefficiënt.
Aan de aanbiederskant was het ook gefragmenteerd met allerlei administratieve processen
tot gevolg. We zagen de ontwikkeling in de
markt naar platformen zoals Netflix en Spotify
en vroegen ons af hoe we dit zouden kunnen
combineren. De learning en ontwikkeling
industrie dus efficiënter maken.
Zo zijn we met Archipel, een dochterbedrijf van
Schouten & Nelissen, op dit concept gekomen.
We betalen een vast bedrag per medewerker,
per jaar en onze medewerkers krijgen daarvoor
toegang tot meer dan 10.000 opleidingen
en trainingen. Van training op locatie tot een
podcast en alles ertussenin. Medewerkers
kunnen drie categorieën opleidingen volgen.
Onder categorie één valt wat ze nodig hebben
voor het werk dat ze nu doen. Categorie twee

is wat ze nodig hebben voor een volgende stap
en categorie drie bevat opleidingen die helemaal
niets met VodafoneZiggo te maken hebben.
Bijvoorbeeld een training mindfulness of Spaans
en dat kunnen ze dan in hun eigen tijd volgen.
Dit werkt fantastisch!“

Studeren tijdens lockdown

“Wat ook echt fantastisch is, is dat we callcentermedewerkers en winkelpersoneel hebben die
op deze manier HBO-certificaten halen. Hierdoor
bouwen ze echt aan hun carrière. Dit zagen we
voor de lancering
van het platform veel minder gebeuren.
Het platform is overigens niet uniek voor
VodafoneZiggo, elke organisatie kan de
diensten van Archipel afnemen, maar wij zijn
wel de launching partner. Dat de lancering
tijdens de lockdown plaatsvond is alleen maar
gunstig. Medewerkers hadden er meer tijd voor
en maakten er graag gebruik van. We werken
met een functiehuis waarin mensen kunnen
zien hoe het bedrijf is opgebouwd en als je
ergens naartoe wilt groeien, welke opleiding of
training je dan zou moeten volgen. We bereiden
medewerkers hiermee voor op die volgende
stap. Zo lukt het nu steeds beter om op grotere
schaal mensen te laten doorstromen naar data
en analytics rollen. We hebben daar tracks
voor opgebouwd met trainingen in Unlimited
Learning, want er is een enorm tekort op de
arbeidsmarkt aan deze specialisten en wij leiden
ze op. Je ziet dat hier veel belangstelling voor

is, omdat medewerkers ook weten dat dat hot
is en dat als je daar goed in wordt, dat dit goed
is voor je eigen loopbaan en ontwikkeling. We
integreren Unlimited Learning in onze volledige
HR-propositie.”

“We gebruiken de digitale
transformatie om onze
organisatie en die van onze
relaties verder te
ontwikkelen”
Trainingen voor klanten en resellers

“We zijn zo enthousiast over Unlimited Learning
dat we ook een sub-set van
250 online trainingen hebben gemaakt en die
beschikbaar stellen aan onze zakelijke klanten.
We hebben met onze klanten gekeken waar
behoefte aan is op het gebied van digitale
transformatie, leiderschap, finance, noem maar
op. De medewerkers van onze zakelijke klanten
kunnen deze gratis trainingen gebruiken en
ook resellers die zelf klant bij ons zijn hebben
toegang tot dit platform. Zo zorgen we ervoor
dat we niet alleen hybride werken, maar dat
we de digitale transformatie ook gebruiken om
onze organisatie en die van onze relaties verder
te ontwikkelen.”
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WTP

BUYNAMICS

WTP-Kostprijsberekening
Papiervernietiger

Onderdeel

Prijs in €

Electro motor
Koper

7,62
22,79

Behuizing
Opvang bakje

9,07
1,81

Snijmes

9,88

Rubber

0,45

Wielen (4)

2,38

Totale kostprijs:

€54,00

Met What's The Price kunnen inkopers en category managers de prijs van hun leverancier
op elk gewenst moment bepalen.
Deze calculatie is gebaseerd op productie binnen de Industrie van kleine, commerciële machines in China.
Bij de berekening is rekening gehouden met 18 kostenposten, waaronder actuele grondstoftarieven,
arbeidsloon, energiekosten en overhead. De cijfers zijn exclusief transport.
Ga voor meer informatie naar: www.buynamics.com/products/whats-the-price

OFFICE INSPIRATIE

Nobo
speelt in
op Hybrid
working
Met de komst van hybride werken, zal
naar verwachting de rol van kantoor
veranderen. Waar we voorheen veelal
een vaste werkplek hadden, zullen veel
bedrijven overstappen op flexplekken.
Het aantal werkplekken kan door de
combinatie met thuiswerken worden
gereduceerd.
Ook de werkzaamheden die werknemers op kantoor uitvoeren zal veranderen. Kantoor wordt vooral
een plek om collega’s en klanten te ontmoeten voor vergaderingen, brainstormsessies en trainingen.
De operationele werkzaamheden kunnen vanaf huis worden gedaan. Hierdoor zal er meer ruimte
moeten worden gecreëerd om ongestoord met collega’s, klanten en teams te kunnen overleggen
en dit vergroot tevens de vraag naar visuele communicatiemiddelen, zoals whiteboards, flipovers en
mobiele borden.

Nobo Move & Meet Systeem

Nobo introduceert een complete oplossing die het mogelijk maakt voor teams om flexibel en
productief samen te werken. Het systeem bestaat uit een verrijdbare unit die plaats biedt aan
vier dubbelzijdige, draagbare whiteboards of memoborden. De whiteboards zijn voorzien van een
zacht rubberen frame en door hun lichte gewicht eenvoudig vlak op een tafel te leggen, zodat het
volledige schrijfoppervlak eenvoudig benut kan worden. De unit is voorzien van twee accessoire-trays voor magneten en markers die ook eenvoudig los te gebruiken zijn. Kortom een simpel
maar zeer doeltreffend hulpmiddel voor teamwork!

Handige hulp bij thuiswerken

Naast een uitgebreid assortiment whiteboards, memoborden en flipovers van gelakt staal tot
duurzaam glas voor kantoor, heeft Nobo ook een stijlvolle serie schrijfborden voor thuis en het thuiskantoor ontwikkeld. Die bestaat uit diverse onmisbare notitieborden voor op het bureau en aan de
wand, uitgevoerd in zowel glas als acryl. De borden met weekplanning zorgen ervoor dat de drukke
schema’s van alle gezinsleden overzichtelijk kunnen worden weergegeven.

Groeiende vraag naar bewegwijzering

Covid-19 heeft de vraag naar signage of bewegwijzeringsproducten explosief doen stijgen.
Bedrijven hadden dringend behoefte om de diverse maatregelen, mededelingen en waarschuwingen te communiceren aan klanten en medewerkers door middel van stoepborden, poster
frames, vitrines en memoborden. Ook in de toekomst is de verwachting dat deze productgroep
zal blijven groeien. Nobo heeft het bestaande aanbod van posterframes met clicklijsten uitgebreid.
Het achterpaneel wordt stevig aan de muur bevestigd en de voorzijde is eenvoudig te verwijderen,
waardoor het wisselen van de inhoud een fluitje van een cent is. Daarnaast is het aanbod posterframes uitgebreid met modellen die met een staander eenvoudig op tafel te plaatsen zijn, randloze
acrylframes die aan de wand gemonteerd kunnen worden en wandframes voorzien van vier
zuignappen, zodat ze gemakkelijk verplaatst kunnen worden.
Of u nu thuis werkt, op kantoor of ergens anders, Nobo zorgt overal voor heldere communicatie!
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Winnaars Benelux Office
Products Awards 2021
Tijdens een feestelijke avond in Residence Rhenen zijn de winnaars van de BOP
Awards bekend gemaakt. De Awards telde dit jaar 48 genomineerde producten in 14
categorieën. De innovatie Award was dit jaar voor Centraal Inkoop Buro (CIB). In de
nieuwe categorieën Hybrid Working Solutions en Healthy Work Products Ergonomics
en Hygiëne gingen respectievelijk GoBright, Easyflux en Avery met de eer strijken.
Op donderdagavond 7 oktober vond in Residence Rhenen de uitreiking plaats van de Benelux Office Products Awards.
Het werd voor het eerst na lange tijd weer eens een feestje voor en door de branche! Het werd een lange zit voor de
aanwezigen: deze zeventiende edtie telde maar liefst 48 genomineerde producten en oplossingen in veertien verschillende categorieën.

Nieuwe categorieën populair

Nu de situatie weer enigszins is ‘genormaliseerd’ en weer voorzichtig vooruitgekeken kan worden, zie je dat terug
in de aard van de aangeleverde producten en oplossingen. Terwijl de aparte corona-categorie is geschrapt,
staan er twee categorieën nadrukkelijk in de picture. Zo neemt de nieuwe categorie Hybrid Working Solutions
alvast een voorschot op de komende werkvorm. Daarnaast was het segment Healthy Work Products
(gesplitst in Hygiëne en Ergonomics) een soort ‘poule des doods’.

Lockdown heeft invloed

Opvallend was verder dat de inschrijvingen voor de laatste jaren zeer sterke categorie Visual
Communications Products achterbleven, wat wellicht te wijten is aan de onzekerheid over de
toekomstige werkomgeving. Sustainable Office Products is een belangrijke categorie die terug is
van weggeweest. De jury constateert dat duurzaamheid juist in deze tijd weer volop aandacht
verdient. Dat mag de branche volgens hen best wat meer laten zien. Hopelijk wordt deze
uitdaging met beide handen aangegrepen. Al met al is de jury positief over de innovatiekracht
van de leveranciers en dat er zich nog steeds nieuwe partijen profileren in deze markt.
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BOP AWARDS

Hieronder het complete overzicht van alle
genomineerde producten en bedrijven en
de winnaars
Computer Products
•
•
•

Kensington ProFit afwasbaar USB
toetsenbord, ACCO Brands
Easyflux, easyflux
R-Go Break Coach, R-Go-Tools

Winnaar:
R-Go Break Coach, R-Go-Tools

Healthy Work Products – Ergonomics

Stationery Products

•
•
•

•

•

Hylyft lichtgewicht laptopstandaard -Hylift
Laptopverhoger, Fellowes
Easyflux, easyflux
CLAMP, Palmberg
R-Go Break Coach, R-Go-Tools

•
•

•

edding Acrylics, edding Benelux
FSC gecertificeerde papier verpakkingstape, tesa
Staedtler exclusieve triplus bal-/
vulpen, Staedtler Benelux
CLEANY, Colop

Winnaar:
Easyflux, easyflux

Winnaar:
edding Acrylics, edding Benelux

Healthy Work Products –
Hygiëne

Hybrid Working Solutions Award

Marketing Awards

•
•

•

•

•

•

HYGENIQ Cleaning en Hygiene Solutions,
Hygienic
VIBA-EX, BAR Instruments
Pentel Anti-bacteriële Balpen
BK77AB, Bura
Bedrukbare antimicrobiële etiketten –
beschermfolie, Avery Benelux

Winnaar:
Bedrukbare antimicrobiële etiketten –
beschermfolie, Avery Benelux

•
•

•

Supreme Touchscreen, Legamaster
Hylyft lichtgewicht laptopstandaard -Hylift
Laptopverhoger, Fellowes                             
Smart Office Solution Room en Desk
Management en Bezoekers registratie, GoBright B.V.
R-Go Break Coach, R-Go-Tools

Winnaar:
Smart Office Solution Room en Desk
Management en Bezoekers registratie,
GoBright B.V.

•
•

New Way of Working Campagne, Fellowes
Bedrukbare antimicrobiële etiketten –
beschermfolie, Avery Benelux
Raamtekenwerken 2021 – Geef december
een slinger, edding Benelux

Winnaar:
Raamtekenweken 2021 – Geef december
een slinger, edding Benelux
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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

BOP AWARDS

Visual Communication Products
•
•

Supreme Touchscreen, Legamaster
Signage – Pictogrambordjes, Jalema

Winnaar:
Supreme Touchscreen, Legamaster

Office Supplies
•
•
•

Wooden accessoires, Legamaster
Leitz Cosy serie, ACCO Brands
HERMA folie-etiketten verwijderbaar, HERMA Benelux

Winnaar:
Leitz Cosy serie, ACCO Brands

Office Machines

Design Award

Winnaar:
Lyra™ 3-in-1 inbindstation, Fellowes

Winnaar:
Staedtler exclusieve triplus bal-/vulpen,
Staedtler Benelux

Best Performing Product

Sustainable Products Award

•
•
•

•
•
•

Lyra™ 3-in-1 inbindstation, Fellowes
PicoBello, CIB Centraal InkoopBureau
HP OneLam Combo A3 lamineertoetstel,
Despec Supplies bvba

Papercliphouder, Maul
Kensington SmartFit Easy Riser Laptopstandaard, ACCO Brands
ABT set van 6 Pastel Colors, TomBow

Winnaar:
Papercliphouder, Maul

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Leitz Cosy serie, ACCO Brands
ANTEO ALU conferentie, Köhl GmbH
Staedtler exclusieve triplus bal-/
vulpen, Staedtler Benelux

ADOC ‘The White One’, Aurora Productions NV
Cleaning en Hygiene Solutions, Hygeniq
B.V.
Skote, Jalema
edding Recycle box, edding Benelux BV
Esselte Gerecyclede showtassen en zichtmappen, ACCO Brands
Verpakkingsopbolmachines HSM
ProfiPack serie, HSM GmbH + Co. KG
Bio-gebaseerde verpakkingstape, tesa
Epson EcoTank ET-5800, Epson

Winnaar:
ADOC ‘The White One’,
Aurora Productions NV

Innovation Award

Office Interior

Winnaar:
CIB Centraal InkoopBureau B.V.

Winnaar:
CLAMP, Palmberg

•
•
•

Hygeniq
CIB Centraal InkoopBureau B.V.
R-Go-Tools

•
•
•

LED bureaulamp MAULStella, Maul
Tempeo Wave Leder, KÖHL GmbH
CLAMP, Palmberg
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INNOVATIE

Ambitieus Filex
timmert aan de
weg met modulaire
werkplekoplossing
Roelof Langius is met recht trots op de huidige
activiteiten van Filex. Meest spraakmakend is wel
de een volledig modulaire monitorarm-oplossing,
genaamd ‘Galaxy’, voor iedere werkplek. Filex wil
met dit product, dat ook de elektrificatie integreert,
als eerste en enige de Europese markt bestormen.
De samenwerking met ontwerptool en online
ontwerp-community ‘pCon’ geeft deze ambitie een
extra boost. Langius leidt ons langs de nieuwste
ontwikkelingen van Filex.

Filex is het eigen merk van In2Brands met eigen
producten, eigen toelevering en inmiddels eigen
productie in Shanghai. “Het gaat crescendo
met Filex. Het was wel een gok die we zo’n
zes jaar geleden hebben genomen, maar die is
heel goed uitgepakt! Ook in de coronaperiode
hebben we het niet slecht gedaan. We hebben
een stuk mee kunnen draaien in de omzet van
de thuiswerkplek. Daar zat de meeste omzet
dan wel in stoelen en bureaus, maar ook veel
accessoires; er is steeds meer behoefte aan
gemak op de werkplek! Maar desalniettemin zijn
we voornamelijk gegroeid in de projecten die
we samen met meubelproducenten oppakken.
Dat betreft dan de actieve dealers. De export
staat nog steeds op een laag pitje sinds
corona. Hoewel het dit jaar wel weer een beetje
aantrekt”, merkt Roelof Langius, directeur van
In2Brands en het merk Filex.
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Orgatec en Facilitair

Filex heeft grotere en Europese ambities. “Daar
werken we momenteel hard aan. We hebben
grootse plannen, waarmee we volgend jaar
oktober (25 t/m 29) ook weer naar ‘Orgatec’
beurs in Keulen gaan. Onze Nederlandse en
Europese klanten en prospects, met wie we de
contacten net voor Corona niet verder konden
uitbouwen, gaan we zeker allemaal uitnodigen
en daar zien. 2022 wordt een mooi en druk jaar.
Naast de ‘Orgatec’ is Filex ook weer aanwezig
op de ‘Vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer’,
die in juni (8 t/m 10) 2022 gehouden wordt.
Deze beurs is belangrijk voor het onderhouden
van onze contacten, maar ook zeker voor
nieuwe klanten. We zijn altijd erg enthousiast
naar wie we daar weer tegenkomen!”
Uiteraard was het niet fijn dat Corona ons
overviel, maar Filex heeft heel hard aan de

weg getimmerd, aldus Langius. “We hebben
het assortiment uitgebreid, onder meer met
veel circulaire producten. Op alle producten
zit standaard vijf jaar garantie; wij vinden het
vertrouwen van onze klant in onze kwaliteit
erg belangrijk. Ons aanbod is momenteel zeer
compleet; daar zijn we echt heel blij mee.”
Langius gunt ons graag een blik op de highlights
in het assortiment. “Wij zijn momenteel de
eerste en enige leverancier met een volledig
modulaire monitorarm-oplossing voor elke
werkplek. Deze is ook nog eens circulair. Je
kunt bijvoorbeeld een eenvoudige werkplek, met
een enkel scherm, helemaal modulair uitbouwen
tot een dynamische werkplek van de toekomst.
Denk bijvoorbeeld aan 2 schermen of toch
een laptophouder erbij. Met de Filex Galaxy is
de investering die je vandaag doet, gericht op
de behoefteverandering van morgen. Je kunt
het systeem vergelijken met LEGO, helemaal
modulair en makkelijk in elkaar te zetten dus.
Zeker in de huidige en snel veranderende markt
is dit een veilige en unieke oplossing. Ook al
veranderd later na aanschaf de toepassing
of behoefte van de klant op de betreffende
werkplek, je kunt het geheel aanpassen naar de
behoefte van dat moment.”

INNOVATIE
Modulaire monitorarm

De nieuwe modulaire Filex Galaxy monitorarm is
volgens Langius een oplossing die we nog niet
kenden. “Deze monitorarm kunnen we nu ook
gebruiken in combinatie met elektrificatie aan de
monitorarm, dat is onze powerunit: ‘Desk Up®
1.0’. Tevens kun je deze ook altijd nog aan je
bureau klemmen! Zo zijn de insparingen die je
normaliter in het bureau maakt overbodig. Het
grote voordeel is dat je het bureau niet hoeft te
beschadigen en dat je alles kunt bouwen wat je
maar wilt.”
Filex wil zich graag onderscheiden in de markt.
“Wij zijn de enige die eigen modellen monitorarmen heeft met elektrificatie. De eindgebruiker
kan nu met één merk een bureau opwaarderen
tot een volledige werkplek. Dit heeft Filex
gerealiseerd door haar assortiment als eerste
en tot nu toe enige verder uit te breiden met
een zeer complete lijn elektrificatie, die geheel
in eigen huis is ontwikkeld. Om de kwaliteit van
de nieuwe lijn te verzekeren zijn deze elektrificatie-units, naast CE, ook TÜV gekeurd en
gecertificeerd en wordt ook hier vijf jaar garantie
afgegeven. De lijn is zeer compleet met uiteraard
alle denkbare inbouw, onderbouw en opbouwunits, inclusief USB-C laders, HDMI of bijvoorbeeld draadloos (QI) laden.”

met de ontwikkeling van nieuwe modellen die
volgend voorjaar worden gelanceerd. We zitten
nu tweeëneenhalf jaar in een nieuw pand, welke
nog weinig mensen van binnen hebben gezien
wegens de lockdown”, lacht Langius. “Maar we
zijn er heel blij mee! Intussen hebben we, om
ook de logistieke groei te kunnen waarborgen,
twee aanleunende bedrijfshallen erbij gekocht.
We zijn een Nederlands merk met een Nederlands design, maar hebben ook alles zelf op
voorraad. Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website (www.filex.nl)
die eind dit jaar live moet gaan. Hierop laten we
onze ideeën zien met 3D animaties en filmpjes.
De nieuwe Filex website wordt een unieke
site waarin Filex je meeneemt in de wereld
van ergonomisch verantwoord werken, alle
mogelijkheden en diversiteit van onze producten,
maar dan op een makkelijk toepasbare manier
en zelfs in 3D! Mede met behulp van pCon kun
je zelf producten configureren en dus helemaal
aanpassen zoals het voor jouw klant gewenst

in de pCon-productenbibliotheek staan,
waardoor iedereen met een nieuwe inrichting, of
offerte met onze producten, alle afbeeldingen,
afmetingen en prijzen kan halen uit pCon en
meteen kan gebruiken in de plattegrondtekening
van een project. Je kan zelfs via de ‘Augmented
Reality’-functie, de producten live op het bureau
van je klant neerzetten!”

is.” Ook op het hybride werken is Filex heel
goed voorbereid. “Ons assortiment leent zich

vraag van onze klanten om te zorgen dat we
in de productenbibliotheek met Filex en dus in

daar uitstekend voor. Het hybride werken is een
belangrijke reden waarom meubelfabrikanten
nauw met ons samenwerken. Op deze manier
kom je ook bij de grotere klanten. Samen met
onze partners hebben we dit jaar projecten bij
ASML, Ministerie van Defensie, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en de Belastingdienst
binnengehaald. Dat geeft wel aan dat je kwalitatief, qua toekomstontwikkeling en assortiment,
mee mag spelen bij partijen waar je vroeger aan
de zijlijn stond. Hierbij wil ik wel aantekenen dat
we ons ook nog steeds op het MKB richten,
waarbij de omzet met 8 procent toenam.”

de pCon Community kwamen.” Het team van
Filex is erg enthousiast over hun debuut met
de configurator. “Klanten vroegen ons vaak:
Hoe komt de monitorarm er uit te zien? Nu kun
je dat gemakkelijk visualiseren. Heb je een 2D
plattegrond? Deze kunnen gemakkelijk compleet
in 3D voor je gemaakt worden. Heb je de juiste
configuratie samengesteld en geen laptop bij de
hand om het aan de klant op locatie te kunnen
laten zien? Alles kan ook op je smartphone via
de apps ‘pCon Facts en pCon Box’! Je kan de
configuratie direct op het bureau tonen en in
offerte zetten met je eigen bedrijfslogo, prijzen
en een PDF met de configuratie, afmetingen,
afbeeldingen etc. naar de klant e-mailen
of Whatsappen. Hoe gemakkelijk wil je het
hebben? Je begrijpt dat wij uitkijken naar 2022
met ontwikkelingen als deze!”

Een leverancier die eenmaal in de pCon
Community opgenomen is, krijgt in één klik
toegang tot de honderdduizenden gebruikers
van de pCon-applicaties. Zo ervaart ook
Langius met zijn Filex-productenbibliotheek.
Elke gebruiker die toegang wil tot het portfolio
van een fabrikant, moet daarvoor toestemming
krijgen van die leverancier. Langius: “We zijn
nog maar net opgenomen, maar hebben al
zestig nieuwe klanten toe kunnen toevoegen,
waar we in het verleden nog geen enkel contact
mee hebben gehad, zowel architecten als
inrichters. Daarnaast was er daarvoor al de

Daarmee heeft Filex een unieke positie in de
markt. Voor de dealer ben je hiermee ook
van toegevoegde waarde, want deze hoeft
bij een project niet meerdere leveranciers in
te schakelen. Als er wordt gekozen voor ons
concept, dan kunnen we one-stop-shopping
bieden. Bovendien zijn we ook de eerste in
Europa die dit soort units TÜV-gekeurd heeft.
De dealer krijgt daarnaast volop support van
Filex. Zo worden er producttrainingen aangeboden. Verder is er hulp bij de keuze van de
juiste oplossingen die passen bij de toekomst.
“En uiteraard het voordeel dat de dealer in een
keer kan worden ondersteund met alle ergonomische oplossingen, zoals monitorarmen, elektrificatie, kabelmanagement en CPU-houders.
Hierbij heeft hij bovendien competitieve en mooie
oplossingen op slechts één adres”, benadrukt
Langius. Filex richt zich vooral op de grotere
B2B dealers en meubelproducenten. Distributeur
Thovip in Tegelen belevert de lokale vakhandel.
Ook is er een samenwerking opgestart met
BakkerElkhuizen en ErgoDirect, die onder
meer de Europese uitrol van de Filex ‘Galaxy’
modulaire en circulaire monitorarm doen.

Voorbereid op hybride werken

Langius kijkt al met al optimistisch vooruit.
“We hebben volop plannen. Zo zijn we bezig

pCon Community

De samenwerking met pCon, die ooit begon
als een ontwerptool, is een belangrijk onderdeel
geworden van de groeistrategie van Filex.
Langius: “We hebben nu al onze producten
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PRODUCTNIEUWS

Siewert & Kau voegt Xerox Everyday toners toe aan assortiment
Siewert & Kau breidt zijn portfolio uit met Xerox
Everyday toners voor de meest gangbare
printers en copiers. Het voordeel voor de
gebruiker ligt in uitstekende afdrukkwaliteit tegen
lage kosten. De Xerox Everyday toners zijn een
nieuwe reeks toners voor niet-Xerox printers
voor scherpe prijzen met de betrouwbare
prestaties die van Xerox mogen worden
verwacht.

kosten hiervan hoger dan de complete printer.
Reden voor veel leveranciers om ook op deze
trein te springen. Kwaliteit en duurzaamheid
worden echter vaak uit het oog verloren.

Het meest kostbare onderdelen van printen zijn
tegenwoordig verbruiksgoederen zoals toners
en drumeenheden. In sommige gevallen zijn de

Raak uw afvalbak niet meer aan!
De nieuwe NO TOUCH afvalbakken van Durable
zijn voorzien van een sensor. Ideaal op plaatsen
waar de afvalbak door meerdere personen
gebruikt wordt. De automatische opening en
sluiting zorgt voor een betere hygiëne.
De NO TOUCH afvalbakken met sensor zijn
verkrijgbaar in vier verschillende maten, met
een inhoud van 6 tot 35 liter. Hoe werkt het?
Ga met uw hand over het deksel van de
afvalbak en hij opent vanzelf zodat u uw afval
kunt weggooien zonder de afvalbak aan te
raken. Na vijf seconden sluit het deksel weer
langzaam automatisch. Een display geeft aan

hoeveel seconden er al verstreken zijn. De
kleine modellen zijn geschikt voor bureau- en
badkamerafval. De grotere modellen zijn
ideaal voor alledaagse afvalverzameling of als
kantoor prullenbakken. Met hun tijdloze en toch
moderne roestvrijstalen behuizing passen ze in
elke omgeving: kantoren, cafetaria's, kantines,
keukens, artsenpraktijken, bejaardentehuizen en
particuliere huishoudens.

MAUL ontvangt certificering ISO 14001-norm voor milieubeheer
MAUL heeft recent de certificering verkregen
voor zijn milieumanagementsysteem conform
de internationale norm ISO 14001. In een
vierdaagse audit werden alle relevante
processen door TÜV Süd aan een strenge
controle onderworpen. Voor het Duitse productiebedrijf is dit een volgend onderdeel van een
ecologisch georiënteerd bedrijfsbeleid.
Het doel van ISO 14001:2015 is om de
milieuprestaties van het bedrijf blijvend te verbe-
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teren en verantwoord gebruik van hulpbronnen,
grondstoffen en afvalstromen te realiseren. De
norm garandeert onder andere dat alle belangrijke aspecten op het gebied van milieubeheer,
zoals het bijvoorbeeld het verminderen van het
energieverbruik, het materiaalgebruik en de
hoeveelheid afval, bewaakt en continu verbeterd
worden.
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Jaarbeurs komt najaar met nieuwe IT-beurs
Op 3 en 4 november organiseert de Jaarbeurs
in Utrecht TBX, een IT-beurs waar naar eigen
zeggen technologie en business bij elkaar
komen. Het betreft een nieuw evenement
dat voortkomt uit de bekende ICT-vakbeurzen
Infosecurity.nl en Data & Cloud Expo.
Deze gaan na 18 jaar op in het nieuwe
hybride event.
Tech. Business. Accelerate, dat is waar TBX
voor staat. De nieuwe vakbeurs staat volledig
in het teken van de digitale transformatie en
innovatie.
‘We wilden het event transformeren en op
basis van feedback zijn wij op de kruising van
Tech en business uitgekomen’, verduidelijkt de
nieuwe concept developer Carolien van den

Steen van Ommeren tegenover Computable,
ook een onderdeel van de Jaarbeurs. ‘We
merkten dat er juist op dat vlak veel behoefte

T-Mobile opent Innovation Center
Telecom in stadion FC Utrecht
In het net geopende T-Mobile Innovation Center Telecom in stadion Galgewaard in Utrecht kun
je de diensten en oplossingen van de operator zelf ervaren. Handig ook om aan je Business
Partners, klanten en prospects je diensten kunt laten zien.
T-Mobile is hoofdsponsor en innovatiepartner van FC Utrecht en dat was de reden om in stadion
Galgenwaard een Innovation Center te bouwen. Op de derde verdieping van stadion Galgenwaard in Utrecht maak je kennis met de diensten en je leert meer over digitalisering en wat
T-Mobile Ondernemen voor jouw organisatie kan betekenen. Acht consultants staan dagelijks
klaar om je mee te nemen in de wereld van T-Mobile.
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is aan informatie en kennisuitwisseling.
Op TBX faciliteren we de ontmoeting tussen
IT en de business.’

Commissie stelt
meer spectrum
beschikbaar
voor betere en
snellere wifi
De Europese Commissie heeft een besluit
aangenomen tot harmonisatie van het gebruik
van de 6 GHz-band voor draadloze netwerken
in de hele EU, die een groeiend aantal
apparaten, onlinetoepassingen en innovatieve
diensten zal ondersteunen die een grotere
bandbreedte en hogere snelheden vereisen.
Het betreft het gebruik van de frequentieband
van 5945MHZ tot 6425MHz voor Wi-Fi 6E.
Lidstaten moeten deze uiterlijk 1 december
2021 beschikbaar maken voor de nieuwe
wifigeneratie.

NIEUWS

Thuiswerken is een blijvertje
bij grotere organisaties
Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. Dat blijkt uit
een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100
bedrijven met meer dan 100 medewerkers mee hebben gedaan. Ook blijkt dat bedrijven de
reizen die hun werknemers blijven maken willen verduurzamen.
Door corona hebben veel bedrijven in sneltreinvaart werk gemaakt van thuiswerken. Ten opzichte
van een jaar eerder zijn de mogelijkheden om online te vergaderen bijna verdubbeld (van 52%
naar 94%) en bieden bijna alle bedrijven thuiswerkvoorzieningen aan (stijging van 85% naar 96%).
Ook het aantal bedrijven dat medewerkers flexibele werktijden biedt is licht gestegen (van 83%
naar 86%). Veel van deze maatregelen zijn geboren uit noodzaak, door corona. Maar ook na
corona zetten bedrijven verder in op thuiswerken. Uit eerder onderzoek blijkt dat medewerkers
door thuiswerken productiever zijn en meer ruimte hebben om werk en privé te combineren.

Brabant wil eigen ‘internet’
voor vitale communicatie

Forse omzet
daling Huawei

Moderne digitale toepassingen stellen hoge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid
van digitale verbindingen. Zeker als het om maatschappelijke toepassingen gaat, zoals in de
gezondheidszorg, onderwijs of verkeersmanagement. Om dit te faciliteren, willen de provincie
Noord-Brabant en de Brabantse steden een gesloten regionaal netwerk – een soort intranet –
waar maatschappelijke organisaties en bedrijven hun digitale diensten over kunnen laten lopen.
Deze Brabant Ring koppelt bestaande glasvezelnetwerken aan elkaar met eigen netwerk
apparatuur. Hierdoor kan data veilig en betrouwbaar worden gedeeld zonder tussenkomst van
het internet of een internetprovider. Er ontstaat een gesloten netwerkverbinding tussen samenwerkende organisaties en de Brabanders die met hen in contact staan. Het netwerk van de
Brabant Ring is onafhankelijk en open voor aanbieders van diensten.

Handelsbeperkingen en een teruglopende
verkoop van smartphones zorgen voor een
forse terugval van de omzet van Huawei in het
eerste half jaar van 2021. De omzet daalde
met 29,4 procent op jaarbasis tot CNY 320,4
miljard ($ 49,5 miljard). De nettowinstmarge
steeg van 9,2 procent in H1 2020 tot 9,8
procent, de hoogste marge sinds de sancties
van de VS in maart 2019.
In een verklaring merkte roulerend voorzitter
Eric Xu (foto) op dat de resultaten in lijn
waren met de voorspellingen: "Ondanks een
daling van de omzet van onze consumenten
activiteiten veroorzaakt door externe factoren,
hebben we er vertrouwen in dat onze carrieren enterprise-activiteiten gestaag zullen blijven
groeien."
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Zoom betaalt 12,5 miljard euro voor
contactcenter leverancier Five9
Trend Micro
waarschuwt
voor veiligheidsproblemen
industriële IoT
door 5G
Cybersecurity leverancier Trend Micro
heeft de resultaten van een nieuw
onderzoek gepubliceerd, waarin het wijst
op opkomende dreigingen voor 4G- en
5G-netwerken. Deze komen vaak voort uit
de moeilijkheden die organisaties ervaren
om kritieke IIoT-omgevingen te patchen.
Het onderzoek met de titel ‘Aanvallen van
4G/5G-kernnetwerken: Risico’s van het
industrieel internet of things voor aangetast
campusnetwerk’ noemt verschillende
aanvals- en verdedigingsscenario’s die
onderzoekers hebben vastgesteld in een
testomgeving die een industrieel internet
of things nabootst.
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Zoom gaat het eveneens Amerikaanse Five9
overnemen, een bedrijf dat software maakt
voor cloud-contactcenters. Het is de tweede
grootste overname in de technologiesector
van dit jaar en de grootste overname ooit
van Zoom.
Five9 maakt cloudsoftware voor callcenters
en klantenservices. De software voorziet

medewerkers van relevante informatie wanneer
zij een klant helpen. Ook bevat de software
virtuele assistenten die bellers doorverbinden
met het juiste loket.
Zoom wil zich gaan richten op de contact
centermarkt. Five9 is volgens Yuan daarom
een goede aanvulling op Zoom Phone, de
zakelijke versie van de belapp.

Overname HP remote work
leverancier Teradici
HP heeft een definitieve overeenkomst aangekondigd voor de overname van Teradici. Teradici is
gespecialiseerd in tools voor remote access en virtuele werkstations en de ontwikkelaar van het
PCoIP-protocol (PC-over-IP) dat populair is in virtuele desktopoplossingen. Het is een aanvulling
op de ZCentral Remote Boost-tools die al door HP worden aangeboden. Het heeft ongeveer
15 miljoen gebruikers wereldwijd.

NIEUWS

Cisco breidt
applicatiemonitoring
platform uit
via overname
Epsagon
Cisco koopt app-monitoringspecialist Epsagon
voor naar schatting $ 500 miljoen. De technologie van Epsagon zal worden toegevoegd
aan Cisco's full-stack observatieplatform dat
bestaat uit de monitoringplatformen van het
eerder overgenomen bedrijf achter AppDynamics en ThousandEyes, evenals zijn eigen
Intersight-beheerplatform.
Epsagon is gespecialiseerd in gedistribueerde
traceringsoplossingen voor moderne toepassingen en technologieën, waaronder containers
en serverloze omgevingen.

Voiceworks versterkt
Microsoft expertise
met Gold Partnership
Enreach-dochter Voiceworks, heeft het Microsoft
Gold Partnership behaald. De laatste maanden
heeft Voiceworks er belangrijke strategische
stappen gezet om telecom te koppelen aan
cloudoplossingen en IT-diensten. Bedrijven als
Benemen (Finland), Botsquad en Go2the.cloud
zijn door Enreach toegevoegd en snel
geïntegreerd binnen de groep, waarmee een
enorme hoeveelheid ervaring en expertise op
IT-gebied en cloud-communicatieoplossingen
in huis is gehaald.
Dit, in combinatie met de al aanwezige communicatie en connectiviteitservaring binnen
Voiceworks, maakt dat het bedrijf klaar is om zijn partners en diens klanten een one-stopshop-ervaring aan te bieden op het gebied van communicatie, connectiviteit en ICT-diensten.

Messaging provider
Spryng in handen van
Brits Commify

Samenwerking met
Microsoft vergroot CPaas
en CCaas propositie Avaya

Commify, het bedrijf achter een wereldwijd portfolio van zakelijke
messaging-merken, heeft de overname van de Nederlandse tech
scale-up Spryng aangekondigd. Spryng, is opgericht in 2006
door Marc Rottinghuis en Alexander Wanders en gevestigd in
Amsterdam. Het bedrijf met zijn oorsprong in de gezondheidszorg is
inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende messaging provider
in Nederland, België en Duitsland. Commify is een toonaangevende
leverancier van mission-critical messaging aan zowel Enterprise- als
MKB-klanten.

Avaya is een strategisch partnerschap aangegaan met Microsoft om
samen krachtige cloud-communicatieoplossingen te ontwikkelen. Zo is
het Avaya OneCloud CPaaS (Communications Platform as a Service) nu
geïntegreerd met de voice-, video-, chat- en sms-functies van Microsoft
Azure Communication Services en vergroot het wereldwijde bereik, de
schaalbaarheid en de functionaliteit.
Daarnaast hebben Avaya en
Microsoft de integratie van
Avaya OneCloud CCaaS
(Contact Center
as a Service) met Microsoft
Azure
versterkt:
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MS TEAMS:

VAN SAMENWERKINGSTOOL
NAAR CENTRALE HUB VOOR
ALLE PRODUCTIVITEIT
Microsoft Teams heeft als
samenwerkingsplatform
de afgelopen anderhalf
jaar een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Naast
een enorme groei in
gebruikersaantallen heeft
het platform ook veel
nieuwe functionaliteit
gekregen. MS Teams wordt
langzamerhand de centrale
‘hub’ of interface binnen het
hele softwareportfolio van
Microsoft 365.

Tegenwoordig is voor ZZP’ers, mkb, multinationals en onderwijs, maar ook bij privégebruikers
de samenwerkingstool Microsoft Teams (Teams)
niet meer weg te denken. Sinds de uitbraak van
de COVID19-pandemie heeft de tool, net als
andere collaboration tools, een stormachtige
ontwikkeling doorgemaakt.
Het vrijwel verplichte thuiswerken leidde ertoe
dat bedrijven en hun medewerkers nieuwe
manieren van communicatie en samenwerken
moesten vinden. Platforms als Teams, Zoom,
Cisco WebEx of Slack kregen hierdoor in korte
tijd een ongekende populariteit.

Extreem populaire samenwerkingstool

Nu, anderhalf jaar verder, blijkt Teams één van de
meest populaire samenwerkingsplatforms van dit
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moment. Eind juli 2021 had het samenwerkingsplatform maar liefst 250 miljoen maandelijkse
gebruikers. Eerder dit jaar werden er al eens 145
miljoen dagelijkse Teamseindgebruikers geregistreerd.
De grote populariteit van het platform is vooral
duidelijk doordat Teams integraal onderdeel is
van Microsoft 365, de hele kantoorapplicatie-
omgeving van Microsoft. Tegenwoordig is het
platform standaard bij alle zakelijke versies van
Microsoft 365 inbegrepen en vormt een centraal
onderdeel binnen deze zakelijke omgeving.
Teams is direct met alle andere Office
365-onderdelen gekoppeld. Denk aan Outlook,
Word, Excel en PowerPoint en de cloudopslagdienst OneDrive, maar ook aan functionaliteit

TELECOMMAGAZINE

De grote
ontwikkeling
van Teams
gaat voorlopig
door,zo is de
verwachting

als Exchange, SharePoint, OneNote en Planner.
Integratie met andere Microsoft-oplossingen
als het Customer Relationship Management
(CRM)-platform Dynamics 365, is ook mogelijk.
Ook wordt Teams steeds vaker gebruikt voor
telefonie. Veel functionaliteit die (gehoste)
telefoniediensten hebben, is ook in Teams
aanwezig. De verdere integratie met andere
diensten maakt het platform een geduchte
concurrent voor andere gehoste telefonie
systemen.
In plaats van een platform voor vergaderingen
en videogesprekken, verandert Teams op
deze manier in een soort centrale omgeving of
‘hub’ waarmee medewerkers hun dagelijkse
werkzaamheden uitvoeren.

Groei in functionaliteit

De groeiende populariteit van Teams heeft er ook
voor gezorgd dat de functionaliteit gestaag flink
is uitgebreid. Sinds begin 2020 zijn er nu al meer
dan 400 (!) nieuwe functies aan het samenwerkingsplatform toegevoegd.
Het gaat te ver om alle nieuwe functionaliteit te

behandelen. Laten we daarom kijken naar de
enkele meest in het oog springende:
• Aantal deelnemers: De afgelopen anderhalf
jaar heeft Microsoft het aantal deelnemers voor
Teams-sessies steeds verder uitgebreid. Inmiddels kunnen, afhankelijk van
het abonnement, tussen de 300 en 1.000
mensen aan een call- of chatsessie deelnemen.
Voor chats waar ook externe deelnemers
aan meedoen, is het aantal beperkt tot 250
deelnemers. Via Teams is het ook mogelijk
live-evenementen en webinars te streamen
naar een totaal van 10.000 deelnemers. Vanaf
eind dit jaar wordt dit zelfs uitgebreid naar
20.000 deelnemers.
• Tools: Aan Teams is de afgelopen anderhalf
jaar ook veel tooling toegevoegd die het werken
met het platform moet vergemakkelijken.
Denk aan onder meer inloggen met meerdere
accounts, nieuwe presentatiemogelijkheden,
live transcripties, het vertalen van gepresenteerde sheets.
• Productiviteit: Voor het productiever maken
van samenwerken, hebben deelnemers
in Teams-sessies nu toegang tot een
geïntegreerd whiteboard. Alle deelnemers
kunnen hierop aantekeningen maken. Chatdiscussies binnen teams of kanalen worden nu
live in het scherm weergegeven. Daarnaast
kunnen nu meerdere deelnemers vergroot op
het scherm worden weergegeven.
• Security: Samenwerken in Teams moet veilig
zijn en blijven. Microsoft integreert de security
van Teams constant met alle andere security
updates voor Microsoft 365.
Onlangs is speciaal voor Teams de
bescherming tegen mogelijke phising-aanvallen
via gemanipuleerde URL’s verbeterd.
Via de SafeLinks for Defender-technologie van
de techgigant worden nu alle in Teams gedropte
URL’s gescand op mogelijke
kwaadaardige bedoelingen.
• Integratie met Microsoft-oplossingen: Eén
van de belangrijkste voordelen van Teams is de
directe integratie met alle Microsoft 365-oplossingen. Microsoft breidt deze integratie nu
gestaag uit naar eigen andere, vooral zakelijke,
omgevingen.
De belangrijkste integratie op dit moment is die
met het CRM-platform Microsoft Dynamics 365.
Medewerkers kunnen nu in een Teams-sessie
direct de benodigde klanteninformatie uit de
CRM-oplossing ophalen, inzien en bewerken.
Ook kunnen zij nu direct vanuit Teams met deze
informatie marketingacties uitvoeren. Daarnaast
kunnen zij anderen uitnodigen voor het inzien van

klanteninformatie en daarmee aan de slag gaan.
Deze integratie is geheel gratis, zodat gebruikers
niet altijd een MS Dynamics 365-licentie nodig
hebben. Dit moet ook weer de productiviteit ten
goede komen.
• Integratie met apps van andere
leveranciers: Last but not least heeft de
techgigant de afgelopen anderhalf jaar ervoor
gezorgd dat de integratie met oplossingen en
toepassingen van andere leveranciers in Teams
wordt verbeterd. Vooral voor zakelijke klanten
werkt Microsoft hierbij samen met andere grote
softwareleveranciers. Inmiddels is onder meer
integratie mogelijk met SAP Sales Cloud, de
CRM-tools van Salesforce en de workflow
software van ServiceNow en Workday. Dit
partnerbestand wordt constant verder uitgebreid.

Centrale hub is nieuwe kerngedachte

Uit alle verbeteringen die zijn doorgevoerd, blijkt
dat de centrale hub-gedachte van Microsoft
voor Teams duidelijk zichtbaar is. Zoals al
eerder aangegeven, moet Teams in de nabije
toekomst dé centrale werkomgeving worden
voor alle activiteiten van medewerkers.
In de visie van Microsoft wordt Teams straks
een soort ‘organisatielaag’ die alle tools die
werknemers gebruiken met elkaar verenigt.
Vanuit deze interface krijgen medewerkers
toegang tot alles wat zij voor hun
productiviteitnodig hebben, van
samenwerkingsfunctionaliteit tot de diverse
zakelijke applicaties, inclusief die van andere
leveranciers. Teams moet volgens de techgigant
net zo belangrijk worden als de internetbrowser
of een besturingssysteem voor pc’s en laptops.

Nieuwe mogelijkheden
met Windows 11

Een eerste indicatie van deze centrale rol
voor MS Teams krijgen we binnenkort bij de
introductie van Windows 11. Binnen
Windows 11 -naar nu bekend- wordt Teams,
Teams 2.0, nog meer in het besturingssysteem
geïntegreerd. Hierbij moet de centrale rol duidelijker worden. Details hierover zijn op het moment
van schrijven nog niet bekend.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft Teams een
grote ontwikkeling doorgemaakt. Veel nieuwe
eindgebruikers, veel nieuwe functionaliteit, maar
ook als centrale rol binnen het hele Microsoft
365-ecosysteem. En deze ontwikkeling gaat
voorlopig door, zo is de verwachting.
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Frank aan de Stegge
(International Partner
Marketing Zoom)
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Frank aan de Stegge, International Partner Marketing Zoom

‘Zoom heeft de meeting room
gedemocratiseerd’
Nog geen twee jaar geleden stond Zoom nog in de kinderschoenen in ons land. Sindsdien is
het, mede door corona, hard gegaan met het platform en dient zich de een na de andere nieuwe
toepassing, integratie of overname aan. Zoom is zich nu aan het klaarstomen voor de toekomst van
het hybride werken en wil uitgroeien tot een compleet collaboration-platform. Hoewel een groot deel
van de verkoop online en direct verloopt, neemt het aandeel van de channel sales flink toe. De focus
staat dan ook op (nieuwe) partnerships. Frank aan de Stegge doet uit de doeken wat Zoom allemaal
nog in zijn mars heeft.
Als TBM Frank aan de Stegge (International
Partner Marketing Zoom) spreekt, is juist
Zoomtopia, het jaarlijkse evenement van Zoom,
achter de rug. “Het event was heel succesvol.
Vooral de waardering van onze klanten was
geweldig. Zij gaven aan dat ze het fantastisch
vonden dat Zoom hen in staat heeft gesteld om
te verbinden, met collega’s, familie, vrienden,
businesspartners. En dat wij hen hebben
geholpen de digitale transformatie te versnellen,
die de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden.
We hebben talloze nieuwe aankondigingen gedaan. Dit motiveert ons om door
te gaan met de missie om customer happiness
te blijven leveren. Dat staat nog steeds centraal.”

Zoom Phone

Iedereen kent Zoom natuurlijk van de meetings,
maar Aan de Stegge wil benadrukken dat het
Zoom-platform veel meer inhoudt. “Zo hebben
we ook Zoom Events. Zoomtopia hebben
we helemaal gerund op dit nieuwe door-ont

wikkelde platform. Het event verliep uitstekend
en dit is een statement dat Zoom zich ontwikkelt
van meetings naar een echt platformbedrijf. Ook
Zoom Phone hoort hierbij. We hebben al meer
dan twee miljoen gebruikers wereldwijd. Dit
hebben we allemaal bereikt in tien kwartalen en
geen enkel ander bedrijf heeft dit gerealiseerd. Dit
laat zien dat naadloze inpassing in het platform
en onze platformbenadering met de eenvoud en
het gebruiksgemak aanslaat bij organisaties die
gemak, betrouwbaarheid en veiligheid binnen
een platform wensen. We kijken uit naar de
komende tijd om ermee door te gaan.”
Zoom steekt haar ambitie niet onder stoelen of
banken. Zo is onlangs de overname van Five9,
een leidende leverancier van cloud contactcenter
software, aangekondigd. “Op die manier breiden
we onze markt uit, maar als platform doen we
niet alles zelf en hechten ook zeer aan partnerships. We hebben onze technologiepartners hard
nodig en hopen er de komende jaren veel profijt

van te hebben.” De productontwikkeling gaat
dan ook razendsnel bij Zoom. Aan de Stegge:
“Vorig jaar hebben we meer dan vierhonderd
(individuele) features
geïntroduceerd. We blijven continu luisteren
naar de klant om aan onze missie van ‘delivering
customer happiness’ te voldoen. Deze cultuur

“We willen ervoor zorgen
dat de klant het maximale
uit het platform haalt”
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“Zo is de weergave
van de hybride
meeting veel beter
en voelen mensen
zich comfortabeler
in een dergelijke
omgeving”

bestaat al tien jaar bij Zoom. Ik werk nu ruim
anderhalf jaar bij Zoom. Je voelt in alles dat onze
ceo nog steeds dezelfde missie en visie heeft dat
het in onze cultuur is verweven. Dat proberen we
met zijn allen
elke dag weer te beleven. We willen ervoor
zorgen dat de klant het maximale uit het platform
haalt.”

Collaboration-platform

Op het gebied van collaboration maakt Zoom
ook de nodige slagen. In dit verband valt al snel
de naam van Microsoft Teams als compleet
collaboration-platform. “Hoe we ten opzichte van
Teams staan? Op verschillende gebieden zijn
we concullega’s, maar op andere terreinen zijn
we ook partner van elkaar. We hebben twee jaar
geleden nog een award van Microsoft gekregen
als best integrated app in Teams.
De co-creatie bestaat nog steeds en dat wordt
door de klanten aangedreven. Velen hebben
de behoefte om Zoom samen te gebruiken met
platforms als Microsoft of andere oplossingen.
Gebruikers vragen juist weer om Zoom omdat
het eenvoudig te gebruiken en flexibel is en
gemakkelijk te integreren is in Teams. Ondertussen zijn we zelf ook aan het uitbreiden in
collaboration met Zoom Apps. Je kunt dan
binnen Zoom meeting of Zoom Webinar een
andere app opstarten, waardoor je eenvoudig
kunt samenwerken, zoals Asana of Kahoot.”
Zoom wil evolueren tot een platform voor unified
communication, maar wel nog steeds met video
first. “De klant zal bepalen waar de voorkeur
naar uitgaat. Het gaat hierbij niet alleen om óf
Zoom, óf of een ander platform, maar het proces
is heel divers. De behoeften van de klant staan
voorop en we doen zo goed mogelijk ons best
om die wereldwijd optimaal te bedienen. Ook
in Nederland bouwen we ons portfolio zo goed
mogelijk door met onze USP’s.

Kanaal groeit

Zoom is hard aan het werk om de marktpositie
in Nederland verder uit te bouwen. “We zijn
op diverse fronten actief. Ten eerste bieden
we de online verkoopmogelijkheid. Daarnaast
hebben we een direct sales-team die vanuit het
Benelux-hoofdkantoor in Amsterdam opereert.
Verder zetten we ook in op de channel, die
bestaat uit de carrier en service providers, de
standaard resell-partners en de Referral Partner
Program en Master Agent Partnerships. We
hebben voor meerdere scenario’s meerdere
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partner-opties naast de directe verkoop. We
zijn heel divers en hard gegroeid in de Benelux.
Maar we denken met al die uitbreidingen op ons
portfolio nog beter voor de dag te kunnen komen
in de toekomst.”
Zoom is aanvankelijk vooral hard gegroeid via
de online verkoop, maar het kanaal neemt toe
in belang. “De niet-online business staat in
Europa nu op 30 procent van de totale omzet,
wat vooral de laatste kwartalen is gerealiseerd.
Software is bijvoorbeeld maar een onderdeel
van unified collaboration. Hierbij gaat het ook
om infrastructuur, netwerk, inrichting van
meeting rooms en de hardware die daarvoor
nodig is. De channel is hierbij cruciaal en heeft
de mogelijkheid om het brede spectrum van
software, hardware en deployment te bedienen.
Met bijvoorbeeld de lancering van Zoom Phone
hebben we een extra business opportunity
gecreëerd voor onze partners. Daar zit een
consistente groei in.”
De distributie van Zoom wordt in Nederland
onder meer verzorgd door Nuvias UC, die
zowel de reseller- als de subagent-kant doet.
Het bedrijf traint het kanaal om Zoom-business
aan te brengen. We hebben ook een channelmanager die de relaties met de partners verder
ontwikkeld. Vanuit mijn marketing-achtergrond
heb ik ook veel contact met de focus-partners
op strategisch gebied over uitbreiding naar
nieuwe branches of segmenten, zoals de
healthcare- of overheidsmarkt. Per partner
bekijken we waar de beste groeimogelijkheid ligt
en waar we samen kunnen optrekken om die
markt te bedienen.”
Tijdens Zoomtopia Partner Connect toonde
Zoom de strategische intenties voor het kanaal.
Het partnerprogramma wordt dan ook verder
doorontwikkeld. Zo zijn er nieuwe incentives
gelanceerd rondom de certificeringstatus
van partners. “Als ze bijvoorbeeld gecertificeerdworden voor Zoom Phone staan daar
bepaalde incentives tegenover. We schenken
veel aandacht aan kennisoverdracht, zodat de
partners nog beter beslagen ten ijs komen in
gesprekken met de eindgebruiker.” Een ander
nieuw programma dat is aangekondigd, heeft
betrekking op customer success management.
“Wij zetten sterk in op customer success
management, maar dat willen we ook graag
overdragen op onze partners. Hierdoor kunnen
ze bijvoorbeeld Zoom Phone zo goed mogelijk
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implementeren bij de eindgebruiker. Dit is een
apart programma zodat de partners zich kunnen
certificeren op dat gebied. Onze partners moeten
ook helpen die customer happiness te leveren.”

Communicatie cruciaal

Terug naar kantoor is een hot topic voor veel
organisaties. Hoe staat Zoom hier tegenover?
“Het vertrouwen in onze medewerkers staat
voorop in deze. Uit een onderzoek onder
collega’s wereldwijd blijkt dat slechts 1 procent
volledig terug naar kantoor wil, ruim de helft
kiest voor hybride werken en een kwart wil
uitsluitend thuiswerken. De rest werkt al op
afstand. Als organisatie werken we al steeds
meer remote. Onze kantoren zijn vooralsnog
gesloten. Je zult als werkgever het vertrouwen
en tools moeten bieden om weer open te gaan.
Mocht het hybride model zich aandienen,
dan gaan we heel goed luisteren naar onze
medewerkers. Zij moeten zich veilig voelen en
vertrouwen krijgen. Maar het platform Zoom
heeft bewezen dat mensen overal kunnen
werken. Dat staat het proces niet in de weg. De
communicatie is hierbij cruciaal.”
Nu men weer langzaamaan terugkeert naar
kantoor verandert de vraag, merkt Aan de
Stegge. “Allereerst werpt zich de volgende
vraag op: hoe doe je dat dan? De organisatorische problematiek is een punt, maar de
cultuuromslag die hiervoor nodig is, is net zo
belangrijk. Met tools alleen red je het niet, ook
de cultuur, procedures en processen moeten

worden aangepast. Een andere ontwikkeling
is de toepassing van deze technologie en
ons platform in nieuwe bedrijfsprocessen.
Een hypotheekverstrekker in Engeland houdt
bijvoorbeeld al veel klantgesprekken via
Zoom. Dat was tot een jaar geleden eigenlijk
ondenkbaar, want dat moest face-to-face.
De doorwerking van de digitale transformatie
in bedrijfsprocessen krijgt ook zijn beslag en
wordt omarmd. Een ander voorbeeld is een
Australisch retailbedrijf dat Zoom volledig heeft
ingebed in hun customer journey. Als een klant
in de webshop zit, kan hij direct via Zoom
Meeting in contact komen met een fysieke
assistent. Deze ontwikkeling zal zich voortzetten.”

Hardware

Hybride meetings zullen binnenkort steeds meer
gemeengoed worden. Volgens aan de Stegge
kan Zoom deze uitstekend faciliteren. Hij haalt
de nieuwe Zoom Rooms Smart Gallery aan. “Je
zit bijvoorbeeld in een meeting room met drie
gezichten op een scherm, maar dat ziet er niet
zo geweldig uit. Deze worden nu afzonderlijk
van elkaar gestreamd en worden afzonderlijk
van elkaar getoond aan iemand die op afstand
deelneemt. Zo is de weergave van de hybride
meeting veel beter en voelen mensen zich
comfortabeler in een dergelijke omgeving.”
Een geslaagde Zoom meeting kan natuurlijk
niet zonder hardware. Zoom werkt nauw
samen met bekende partijen als Poly, Logitech,
DTEN, Neat, Jabra en Yealink. Zij vormen een

belangrijk onderdeel van de oplossing. “Bij
een meeting zijn niet alleen Zoom Apps nodig,
maar ook een digitaal whiteboard of andere
apparatuur. De hardware-aanbieders zijn hard
nodig om complete oplossingen te bieden.
Met Zoom Rooms hebben we de meeting
room gedemocratiseerd door met standaard
software en hardware te werken, waardoor
we die echt bereikbaar hebben gemaakt voor
de grote markt. De toenemende adoptie van
hybride werkomgevingen zal nog veel meer
modernisering met zich meebrengen, zodat
een complete advisering rondom software,
hardware en consultancy een cruciale rol blijft
spelen. Bovendien zijn bij ons de licenties
van Zoom Meeting heel eenvoudig in te ruilen
voor Zoom Rooms bijvoorbeeld, of andersom.
Ook het managen van de Zoom-omgeving
is heel eenvoudig via een gecentraliseerd
beheers-dashboard. We willen dan ook
veiligheid en vertrouwen terugbrengen op
de werkvloer. In dit kader is de Zoom Virtual
Receptionist een mooi voorbeeld dat het
welkomgevoel aanwakkert. Zo willen we het
zo menselijk mogelijk maken.”
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Samenwerken en videobellen
gaat met de terugkeer naar
kantoor een nieuwe fase in.
Ineens komen organisaties
erachter dat het koppelen van
diverse platformen en hardware
nog niet zo eenvoudig is.
Gelukkig biedt Duppal al deze
bedrijven de helpende hand.
Reportage over een unieke
specialist in het opzetten van
naadloze online meetings.

Duppal biedt met Pexip z
orgeloos multi-platform
samenwerken op afstand
Nu veel medewerkers langzaam maar zeker
weer naar kantoor teruggaan, gaat hybride
samenwerken een nieuwe fase in. Toen iedereen
ineens verplicht thuis moest werken, was
meestal één meetingplatform leidend en anders
was het vanaf je laptop thuis wat eenvoudiger
schakelen tussen de diverse meetingtools. Maar
nu mensen weer de boardrooms en huddlerooms op kantoor gaan gebruiken, lopen ze
tegen beperkingen aan.

Specialist in online meetings

Duppal is al sinds de start zes jaar geleden
specialist in videoconferencing én in het
koppelen van verschillende platformen. Zij
zien nu een enorme toename in de vraag naar
multiplatform oplossingen. Gelukkig bieden zij
hiervoor Pexip, wat alle gangbare hardware én
platformen naadloos aan elkaar koppelt. Of het
nu gaat om Blue Jeans, Cisco Webex, Google
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Meet, Microsoft Teams of Zoom.
“Waar de meeste aanbieders praten over
interoperability, gebruiken wij de term multiplatform”, vertelt Debby Kappetijn, director sales
& marketing bij Duppal. “Elke aanbieder wil zijn
klanten exclusief op het eigen platform. Maar
zo zit de wereld niet in elkaar. Thuis ging dat
goed maar nu mensen op kantoor komen willen
ze dat alles net zo makkelijk loopt. Alleen zijn
de meetingruimtes op kantoor vaak uitgerust
met traditionele technologie of is het systeem
aangemeld op 1 specifiek platform.

Alles valt samen

Ook Debby’s collega, collaboration specialist
Rutger Zeldenrijk voelt zich in deze nieuwe fase
als een vis in het water. Debby heeft een achtergrond bij zowel videoconferencing leveranciers
als Talk & Vision als in de telecom, bij Interoute
(inmiddels GTT). Datzelfde geldt ook voor Rutger,

die zijn kennis opdeed bij AVEX, KPN en ook
Talk & Vision. Een dergelijke achtergrond hebben
meer van de medewerkers van Duppal. “We
roepen al 20 jaar dat het prima kan, maar alles
viel vorig jaar samen, goede connectiviteit, goede
cloudplatformen en een epidemie die ons dwong
volledig online te gaan werken”, vertelt ze.
Duppal was daarvoor al als specialist actief in
dit segment en had en heeft zo een enorme
voorsprong op andere aanbieders, die meestal
minder ervaring meebrengen.
Duppal is leverancier van Cisco Webex, Zoom
en Pexip. “We leveren zelf geen Microsoft Teams,
maar kunnen wel adviseren en meedenken over
de integratie ervan”, aldus Debby. Behalve de
tamelijk unieke expertise op dit gebied onderscheidt Duppal zich door de aanpak, waarin
tijdens de implementatie
de gebruikers centraal staan. Elk project
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A pleasure to meet, wij zijn Duppal
Het kan ongelooflijk fijn zijn om nauw samen te werken, ook al zit er 1000 kilometer tussen. Een goede
verstandhouding en open, inspirerende communicatie zijn belangrijke sweet spots voor mensen om
zich goed te voelen. En als mensen gelukkig zijn, zijn ze productiever en creatiever. Daarom richten
wij onze aandacht op de user, meeter, vergaderaar en samenwerker. Met ons unieke user adoption
programma zorgen we ervoor dat medewerkers van grote bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten,
banken en meer de systemen van Cisco Webex, Pexip en Zoom omarmen en de features leren
benutten die van elke meeting een inspirerend en effectief event maken.

wordt aangevlogen vanuit vier stappen, van
consultancy naar implementatie en vervolgens
user adoption en support (onder de naam Meet
Duppal Support red). Die laatste twee fasen zijn
essentieel om ervoor te zorgen dat een organisatie en haar gebruikers de aangereikte tools
optimaal gebruiken. “”Naast technologie gaat het
om adoptie en support. We helpen met trainen,
maar ook met de communicatie intern en geven
tips rond updates.”

One-touch join

Met name Pexip is op dit moment ‘hot’, merken
ze bij Duppal. Volgens Rutger is Pexip het
‘Zwitsers zakmes’ onder de videoconferencing
tools. “Het maakt niet uit welk videosysteem je
zelf of je externe contact gebruikt, Pexip Cloud
Video Interoperabiliteit (CVI) zorgt ervoor dat
het naadloos verbindt met de devices in jouw
meeting room. Daarbij is Pexip ook voor de
platformen gecertificeerd, zoals voor Microsoft
Teams en als enige voor Google Meet. Kortom;
of het nu gaat om devices van Cisco, Logitech
of Polycom of tools als Google Meet, Microsoft
Teams, Skype for Business, Webex of Zoom,
Pexip legt de koppeling.”
Zo kun je vanaf bestaande endpoints deelnemen
aan vergaderingen op verschillende platforms.

”Dan heb je het over cloud video interoperability
op zijn best en Duppal is als Pexip-specialist
de aangewezen partij om je daarbij te helpen”,
stelt Rutger. “Pexip staat ook bekend als een
hoogwaardig, betrouwbaar, schaalbaar en veilig
videoplatform dat garant staat voor goede en
stabiele connectiviteit. Onderscheidend is ook
het gebruikersgemak, met één druk op de knop
kun je een meeting opzetten. One-touch join
(OTJ). “We horen vaak van onze gebruikers dat
ze zo blij worden van de groene Pexip-button,
waarmee ze in een keer een meeting kunnen
starten”, vertelt Debby. Via elk device kunnen
interne en externe gebruikers aansluiten in de
Virtual Meeting Room. Bijkomend voordeel is
dat je dankzij Pexip niet direct overal nieuwe
hardware hoeft aan te schaffen. Pexip schakelt
net zo makkelijk met een Zoomroom als met de
hardware in een boardroom die tien jaar geleden
is opgeleverd.
Er zijn ook integraties met diverse agenda’s,
zoals Microsoft Outlook. En, vertelt ze trots; “Ons
mooiste proof of concept, bij onze allergrootste
gebruiker heeft het nog niet één keer niét
gewerkt. En dat terwijl er natuurlijk buiten de
technologie ook best wel wat mis kan gaan
met een invite bijvoorbeeld.

Debby Kappetijn,

Rutger Zeldenrijk

director sales &

(collaboration

marketing Duppal

specialist Duppal)

“De puzzel is bij elke klant verschillend’,
ziet Debby. “Als je gewend bent aan Zoom,
hoe koppel je dat aan Teams? Of je hebt
traditioneel Webex, maar je klanten willen contact
via Zoom en IT wil liever Teams,
hoe knoop je dat aan elkaar.”

Toekomst

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op
het gebied van samenwerken op afstand. Maar
ook post corona blijft het een markt vol verandering, verwachten ze bij Duppal. Rutger: “we
blijven zoeken naar een betere verbondenheid, naar nóg gelijkwaardiger meetings tussen
partijen op afstand. Er wordt al gesproken over
de trend van ideation, waarbij technologie helpt
om ideeën te bedenken en te communiceren.
We kennen nu de basis, er komen steeds meer
use cases over samenwerken, invulling van
ruimtes en gebruik van tools, maar nu gaan
we de stap maken naar de combinatie en
toevoeging van andere applicaties. Denk met
name aan VR, maar ook aan AI.” Eén ding is
duidelijk, terwijl de hele markt nog volop aan het
veranderen is, kijkt Duppal alweer vooruit naar de
ontwikkelingen die gaan komen.

Wie is Pexip

Pexip is een van oorsprong Noors technologiebedrijf, opgericht in 2012
als video-infrastructuur specialist. Het fuseerde in 2019 met Videoxio,
een in 2011 opgerichte cloud video service provider. Vanuit hun beider
ervaring zagen ze een kans om de drempels voor videoconferencing
weg te nemen die het tot die tijd duur en gebruiksonvriendelijk maakten.
Vandaag de dag is Pexip beursgenoteerd en heeft het kantoren in Oslo,
Londen,, New York en Sydney evenals verkoopkantoren over de hele
wereld. Vorig jaar werd Pexip gepositioneerd als ‘Visionary”in Gartner
Magic Quadrant voor Meeting Solutions.
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Logitech
Thought leader in
hardware voor
video meetings
Dat Logitech nu zo’n vooraanstaande rol speelt
in video meetings, komt niet uit de lucht vallen,
vertelt Joost. Lang voor de pandemie was zijn
organisatie al actief met video, anderhalf jaar
geleden viel alles op zijn plek. “Na april 2020 zie
je ineens de adoptiecurve enorm stijgen.”
Lange aanloop
De eerste stap naar de uiteindelijke revolutie
die video in het middelpunt van samenwerken
zou zetten, werd door Logitech zo’n tien jaar
geleden gezet. “Toen begon onze uitdaging
om een categorie te bouwen, waarbij het
verhaal was dat mensen net zo makkelijk thuis
kunnen werken als op kantoor. Dat kan door de
cloud en video maakt het op afstand werken
persoonlijk en efficiënt. In die tijd ontstond een
ietwat scheve verhouding, waarbij de technologie die voorhanden was niet juist gebruikt
werd. Vaak ook doordat de behoudende cultuur
van een bedrijf niet aansloot bij de generatie

42

TELECOMMAGAZINE

- NAJAAR

2021

De webcams waren anderhalf
jaar geleden niet aan te slepen. En nu is er een enorme
vraag naar hardware voor video
meetings. Logitech speelt als
leverancier van steeds geavanceerdere peripherals rond de
pc een toonaangevende rol in
dit segment. Hoe dat zo gekomen is en wat de visie is van dit
bijzondere merk horen we van
Joost Jetten, Head of Enterprise
Logitech Benelux.

van mobile first. Als industrie wilden we dat
doorbreken. Ook om bedrijven te helpen om te
innoveren in hun concurrentiestrijd.”

Het begon met het leveren van peripherals rond
de pc; muis, toetsenbord, headset, speakers.
Steeds geavanceerder, steeds meer draadloos.

“Er was wel video, maar dat was duur en
ingewikkeld en maar voor een kleine toplaag
binnen bedrijven. Wij hebben, samen met
Microsoft gezegd; dat moet makkelijker kunnen.
Dat begon natuurlijk met een webcam, die
werden steeds beter. Toen kwam de MeetUp,
de video camera voor de huddle rooms, iets
geavanceerder. De doorbraak is er nu dankzij
Microsoft Teams en ook door de opkomst van
Zoom. De pandemie heeft de adaptie enorm
versneld, mensen werden in één keer naar
huis gestuurd en moesten binnen twee weken
productief blijven, Teams snappen of gaan
Zoomen.”
Logi zonder tech
Logitech is al vanaf de start 40 jaar geleden
meegegaan met de technische ontwikkelingen.

Door ook te specialiseren binnen doelgroepen
werd Logitech een multibrand bedrijf . Logitech
als bedrijf en Logi bijvoorbeeld steeds meer
als een van de merken. De tech kan er steeds
meer uit, stelt Joost: “ Het moet gaan om een
gebruiksproduct waarbij je niet hoeft na te
denken of ie ‘t wel of niet doet.
We hebben ons continue ontwikkeld tot een
bedrijf met meerdere merken, een breder
portfolio, nog steeds gebaseerd op producten
rond de pc. Die gingen van thuis mee naar
kantoor en later ook in de meetingruimte.
De meetingruimtes waren lang het domein van
partijen als Cisco, Polycom, Crestron. “Door
de opkomst van usb zijn de regels van het spel
veranderd. Onze eerste stappen in video zetten
we in overleg met Microsoft met een Surface Pro

in een behuizing zodat je een Skype Room kon
bouwen. Later werd dat een Microsoft Teams
Room (MTR). Dat kan ook bij Zoom. Vandaag
de dag leveren we een serie Rally bars waar
een processor in zit, en daaraan toegevoegd
een hoge kwaliteit Pan Tilt Zoom (PTZ) camera.
Dankzij de ingebouwde PC draaien Teams en
Zoom, beide 'on Android' rechtstreeks op het
device en is er geen extra PC meer in de ruimte
benodigd. Die camera daarin ontwikkelt zich
steeds verder door machine learning en door
gebruik te maken van Artificial Inteligence. Een
hele evolutie vanuit pc, platform en endpoint.“
De visie van Logitech op video is; better than
being there. Een video moet feitelijk beter zijn
dan als je elkaar live ontmoet. Dat gaan we
mogelijk nooit halen, maar we willen er wel
heel dichtbij komen. Dan hebben we ons
doel bereikt.”
Zakelijke markt
Joost stapte ruim vijf jaar geleden in bij Logitech,
na een lange carrière in marketing binnen
organisaties als Despec, Mediamarkt, TomTom,
FC Heerenveen en Sony. “Mijn rol hier was
de perceptie van de markt veranderen. We
werden gezien als consumentenmerk, daarom
is Logitech for Business ontwikkeld. We zijn
inmiddels met Logitech for Business ook een
echt B-to-B merk. Consumer en B-to-B lopen
natuurlijk door elkaar heen. Een Brio webcam
wordt gebruikt voor gaming, voor consumenten
gebruik en in de zakelijke markt. We kunnen
deze producten bij de Mediamarkt neerleggen,
maar ook via een reseller als Avex of BIS
Econocom verkopen. En iedereen vindt het een
fantastische 4K camera die precies doet wat je
ervan verwacht. Bovendien zie je kruisbestuivingen. Bij UE professional inears die gebruikt
worden door artiesten op het podium testen we
veel, de technologie die daar ontwikkeld wordt
kun je natuurlijk prima toepassen in videoconferencing en andersom.
“We zijn nu ruim 3 jaar erg actief bezig met
Logitech te positioneren voor de zakelijke markt.
Een B-to-B aanpak binnen de totale Logitech
organisatie. Naast een volledig assortiment aan
meeting room oplossingen leveren we vanuit
de historie ook een volledig assortiment voor
de thuis- en office werkers. Door de Lockdown
kwam ook weer een versnelling met de vraag
naar webcams, toetsenborden, muizen en
headsets. Nu verwachten we weer een spurt
omdat de kantoren structureel met video aan de

slag gaan. Twee jaar geleden waren nog maar 13
miljoen mensen op Teams actief. Nu zijn dat er
meer dan ruim 250 miljoen gebruikers wereldwijd
per dag. Dan heb je het over een hele steile
adoptiecurve. De keuze om daar te werken waar
je wil wordt hierdoor steeds gemakkelijker.”
Thought leadership
Langzaam maar zeker keren mensen terug naar
kantoor en komen we in een nieuwe fase, merkt
Joost. “Bedrijven gaan beleid maken voor de
lange termijn; wat doen we met onze kantoren,
met woon-werk verkeer, met onze hybride
omgeving? Wij waren daar al klaar voor. We
hadden ook al een portfolio met small,
medium en large; modulaire concepten waar-
mee ook de thuiswerkers worden meegenomen. Zodat je één IT-backbone krijgt
waarbij het voor de gebruiker niet uitmaakt of hij
thuis zit of op kantoor. Maar wel in samenhang
met mobiliteit , platformen, partnerships, beheer,
productiviteit. Al die aspecten blijven overeind
in die aanbieding van al die portfolio’s. Zodat je
voor elke ruimte de beste oplossing voor video
en audio kan bieden.

groot, succesvol bedrijf met goede producten en
een open cultuur. We zijn ons eigen voorbeeld. Ik
werd 5,5 jaar geleden aangenomen bij Logitech
na 2 persoonlijke gesprekken en vijf gesprekken
via video. Toen werkte Logitech al standaard
met Zoom en Google. Dit is wat wij zijn, dat is
onderdeel van de cultuur. Natuurlijk vinden we
het fijn om elkaar te ontmoeten, maar zo zijn we
veel productiever en houden we balans.
Channel
Het kanaal is een cruciale schakel in de strategie
van Logitech. Hiervoor werkt het samen met de
distri’s Tech Data Maverick, Ingram, Copaco en
Also. Momenteel werkt Logitech aan uitbreiding
van van het servicepakket, zoals, kortgeleden
ingevoerd, een warranty voor drie jaar in plaats
van twee jaar. Met Logitech Sync is er al een
endpoint management tool en is er customer
interface bij die de reseller kan ook helpen bij de
ondersteuning van zijn eindklanten.
“Als bedrijf verantwoordelijk voor endpoints
moet je continu mee veranderen. Wij hebben het
voordeel dat alle drie de grote platforms op dit
gebied, Google, Microsoft en Zoom, ons

Practice what you preach gaat in dit geval zeker
op voor Logitech. “Veel bedrijven hebben de
afgelopen tijd gebruikt om hun kantoor voor te
bereiden. Wij laten zien hoe we het zelf doen als
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hebben gecertificeerd voor al onze producten.
Dat geeft vertrouwen. Dat betekent dat je
producten maakt die voor de IT-beheerder of
de reseller met Logitech Sync goed te beheren

meer over het netwerk. Maar er blijft expertise
en kennis nodig. Het is een vak om meetingruimtes in te richten.

zijn. Wij ondersteunen dat ook met een API
die inhaakt op software van het betreffende
platform. Zo kun je in één keer al je firmware
updates doen. Daardoor kan de reseller de
klant optimaal beheren. Belangrijk want
door het thuiswerken en de uitbreiding, aan
meetingrooms zijn er ineens veel meer sites
te beheren.”

De technologie, plus kennis van de klant en van
de merken zou het relatief makkelijker moeten
maken. Maar je moet wél mee met
de kennis. Past de apparatuur in het platform?
Zijn er de juiste aansluitingen?

De partners van Logitech in het kanaal zijn de
system integrators en resellers in AV en IT en
Telecom. Joost: “AV en IT zijn afgelopen jaar
naadloos in elkaar geschoven. Een Teams
solutions engineer en een technical engineer
hebben elkaar helemaal gevonden. Duidelijk is
wel dat je als reseller mee moet veranderen. De
kennis gaat minder over het product en

Daarnaast is ook de DMU bij de eindklant
veranderd. Eerder was het de facilitair manager,
nu praat HR ook mee over hoe mensen gaan
werken en de IT-er wil weten wat er in het
netwerk komt te hangen en de gebruiker
tenslotte bepaalt of hij wel of niet naar kantoor
komt. Je moet mee veranderen en je kunt altijd
waarde blijven toevoegen aan de keten. Daarbij
ben je de schakel tussen distributie en eindklant.
Als je dat goed invult, blijft dit een continue
proces.”

Uitgebreid portfolio
Logitech heeft een uitgebreide range producten voor het faciliteren
van video meetings, allemaal werkend op dezelfde interface, als volgt
gesegmenteerd
• Thuiswerken; personal collaboration/workspace;
• Mobiel en onderweg;
• Office solutions voor de werkplek en voor small, medium en large
rooms. Daarbinnen zijn er verschillende gradaties. Denk aan telefoonbooth, huddle room en in de grotere ruimtes klaslokaal of trainingsruimte.
In rap tempo worden nieuwe producten toegevoegd aan het
uitgebreide assortiment video bars en conference camera’s. Begin
dit jaar nog een hele nieuwe serie Rally Bars met ingebouwde pc en
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Meer informatie over Logitech
voor partners
https://partners.logitech.com/

camera/pc in een, voorzien van een extra camera die de ruimte scant.
Geeft niet alleen een beter beeld maar ook inzicht in het gebruik van de
ruimte.
De Scribe is een AI-gestuurde whiteboard camera die analoge tekst
digitaliseert. Nieuw zijn ook de TAP producten, waarmee je met een tap
één meeting kunt starten, met een speciale IP-based variant en met de
TAP Scheduler, een versie voor het beheren en boeken van ruimtes.
Veel innovatie ook rond randapparatuur zoals de Logi Bolt die zeer
veilige draadloze verbindingen tussen peripherals en pc’s mogelijk maakt
en de Logi Dock, een all-in one docking station met speaker-phone die
naadloos werkt met de toonaangevende videoplatformen.
Tot slot een uitgebreide range aan computing devices en accessoires,
mounts, hubs en aan personal collaboration oplossingen. Denk aan de
Wireless Earbuds speciaal voor zakelijk gebruik.

Connectivity

Cyber Security

Kennisinstituut

Indoordekking

Mission Critical

circulaire economie

Internet of Things

Innovatie

Wat biedt BTG:
• Events, bijeenkomsten,
strategische tafels en
netwerken
• Leden & Partners
• Samenwerking &
belangenbehartiging
• Kennisinstituut & Sourcing
• Added value & producten en
diensten, uitrol via TGG

BTG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen op
het gebied van ICT en Telecommunicatie. Binnen BTG bundelen overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers hun
wensen, kennis en expertise.
BTG is bruggenbouwer in het digitale domein. Hiervoor organiseren we een structurele lobby tussen overheid, leveranciers
en leden. Ook bieden we onze leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. BTG signaleert trends en vertaalt deze in
strategie, duiding en activiteiten.
Daarnaast realiseren we ledenvoordeel door de bundeling van
vraag en de daarop gebaseerde dienstverlening binnen de
BTG-serviceorganisatie TGG.

Pelmolenlaan 10 - 3447 GW Woerden – officemanager@btg.org – Telefoon: 0348 495045 – www.btg.org

Ferry van Dingstee

“In een
noodsituatie is
er geen tijd voor
het unlocken van
een telefoon”

Gigaset neemt zorg uit handen van de zorgverlener

Alarmknop voegt waarde
toe aan smartphone

De smartphone is voor zorgmedewerkers een onmisbaar hulpmiddel. Toch zijn lang niet alle
modellen uitgerust voor de omstandigheden in deze sector. Voor situaties waarin snel alarm
moet worden geslagen, bijvoorbeeld. Gigaset heeft hiervoor een oplossing ontwikkeld in
samenwerking met technologie ontwikkelaar Cinnovate.
Gemorst eten en drinken. (On)bedoeld gooi- en
smijtwerk. En met regelmaat een flinke plons
in de wc. Een telefoon van een medewerker in
de zorg heeft nogal wat te verduren. In vroeger
tijden werden er in de zorg speciale draadloze
telefoons gebruikt, die robuust en eenvoudig te
bedienen waren. Maar ook medewerkers in de
zorg maken graag gebruik van een smartphone
vanwege alle bijbehorende functionaliteiten. Dat
is niet altijd een succes.

Cruciaal

“De consumententoestellen die er nog vaak
worden gebruikt zijn niet berekend op de
omstandigheden in de zorg en gaan snel
stuk”, zegt Sietse Dugour. Hij is directeur van
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Cinnovate, een specialist in technologische
oplossingen voor de zorg. “Met sommige
modellen ondervinden zorgmedewerkers
problemen met roaming en ook valt de wifiverbinding op sommige punten weg. In combinatie met de tijdelijke uitschakeling van functies
als gevolg van updates vanuit de fabrikant
ontstaat er vaak een onwerkbare situatie.
Zeker in de zorg kan er in een split second iets
gebeuren waarbij de smartphone cruciaal is of
zelfs levensreddend.”

Stootje

Het was een van de resellers van Cinnovate die
vroeg om een goede smartphone voor de zorg.
Met die vraag kwam Cinnovate bij Gigaset. De

leverancier van communicatieoplossingen bracht
dit jaar de GX290PRO uit, een
ruggedized smartphone die robuust is en tegen
een stootje kan. Mede daarom is het toestel ook
geschikt voor gebruik in de zorg, een sector
waarop Gigaset zich meer wil richten.
“Het scherm breekt minder snel en het toestel
gaat langer mee dan veel andere modellen. Ook
vertoont het minder problemen met roaming en
de verbinding”, vervolgt Sietse.
De accuduur is volgens hem een ander voordeel.
“De dienst van een zorgmedewerker beslaat
gemiddeld tussen de zes en acht uur. Met
intensief gebruik van de telefoon houdt de
batterij van veel modellen het niet zo lang uit. De

Fotografie: Jan Dekker
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De GX290PRO

V.l.n.r. Ferry van Dingstee (Cinnovate),
Sietse Dugour (Cinnovate), Martin Reulen
(Gigaset) en Simon Scholten (Gigaset)

smartphone van Gigaset wel. Belangrijk, want
het is natuurlijk heel vervelend voor zorgverleners
om tijdens hun werk van telefoon te wisselen.
Daarnaast is de GX290PRO handzamer dan
veel andere toestellen die ook robuust, maar wel
zwaarder zijn.”

Alarm!

Gigaset speelt ook met een andere oplossing
in op behoeften in de zorg. Er is een stijgende
vraag naar een noodknop op de smartphone,
signaleert Sietse. Zorgmedewerkers kunnen in
hun werk te maken krijgen met geweld en lopen
het risico te worden belaagd.
“In een noodsituatie is er geen tijd voor het
unlocken van een telefoon. Daarom hebben
we in samenwerking met Cinnovate via een
softwarematige toepassing een alarmfunctie
gerealiseerd op de GX290PRO”, vertelt Gigaset
dealermanager Simon Scholten. Hierbij draait
er een applicatie van Cinnovate op het Gigaset-toestel. Simon vervolgt: “De gebruiker
activeert het alarm door de geluidsknop aan
de zijkant gedurende drie seconden ingedrukt
te houden. Dankzij deze toepassing ontvangen
alle collega’s van de gebruiker door het alarm
een noodbericht. Ook kan er vervolgens een
spreek-luisterverbinding worden gelegd.”

Tijd voor zorg

De alarmfunctie op de GX290PRO is ontwikkeld

“Zeker in de zorg kan
er in een split second iets
gebeuren waarbij de
smartphone cruciaal is”

door een nauwe samenwerking tussen de twee
bedrijven, in technische én in commerciële zin.
Het feit dat Gigaset beschikt over een vestiging
in Nederland en deskundige contactpersonen ter
plekke, maakt de lijnen kort. Dat biedt meerdere
voordelen, merkt Sietse. Onder meer in het
beheer. Zo worden verrassingen ten aanzien van
updates voorkomen, omdat daar afspraken over
kunnen worden gemaakt, geeft hij aan.
Naar verwachting beschikken toekomstige
modellen van de Gigaset-smartphone over een
standaard noodknop, in plaats van de huidige
softwarematige oplossing. De alarmfunctie moet
de zorgmedewerker volgens Simon zorg
uit handen nemen. Of, zoals Sietse het verwoordt: “Het doel van oplossingen zoals deze is
dat ze zorgprofessionals ondersteunen in hun
werk, het helpen van mensen. Zodoende hebben
ze meer tijd en energie voor de zorg zélf.”

Gigasets GX290PRO is een ruggedized
smartphone die draait op Android.
Het toestel zelf voldoet aan de IP68classificering en is daarmee volledig stofen waterdicht. Hoewel deze functie kan
worden uitgeschakeld, laadt het model
op tot 90% van de batterij-inhoud.
Dit resulteert in een toename van de
batterijduur tot meer dan 50%. Het toestel
is daarnaast op verschillende manieren te
customizen. Hardwarematig met de (kleur
van de) behuizing bijvoorbeeld, en door
gravering van naam en logo. In software
door de toevoeging van bepaalde
applicaties vooraf.

Over Gigaset
Gigaset is als leverancier van
communicatieoplossingen onder meer
Europees marktleider in DECT-apparatuur.
Het belevert zowel consumenten als de
zakelijke markt in circa 50 landen. Het
internationale hoofdkantoor en fabriek zijn
gevestigd in Duitsland. De Nederlandse
vestiging bevindt zich in Arnhem. Sinds
enige tijd richt het bedrijf zich ook op de
zorg en op de ontwikkeling van tailor-made
applicaties zoals de alarmfunctie voor
Cinnovate.
Meer info: www.gigaset.com/nl_nl/

Over Cinnovate
Cinnovate levert inmiddels zo’n 30 jaar technologische oplossingen aan de zorg. Dit doet het bedrijf
zowel via resellers als direct aan zorginstellingen. De producten zijn gericht op ondersteuning van
zorgprofessionals en onder meer te scharen onder alarmopvolging, domotica en smart sensoring.
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Hoe blijf je als bedrijf
(mobiel) bereikbaar
Mobiele verbindingen spelen in ons maatschappelijk leven een belangrijke rol.
Mobiele verbindingen worden voor veel bedrijven ook steeds belangrijker. In dit
artikel gaan we zien hoe operators op die behoeften inspelen en welke andere
oplossingen mogelijk zijn. Over slicing, eigen 5G-netwerken en een Nederlands
bedrijf dat een unieke oplossing heeft ontwikkeld.

Traditioneel gezien is IT iets voor op kantoor.
Denk aan alle applicaties om opdrachten
te verwerken, klanten te helpen en de administratie in te doen. Een ander domein staat bekend
als OT – Operationele
Technologie, wat gebruikt wordt in de bedrijfsprocessen, in de fabriek en bij de besturing
van machines. Dit domein was traditioneel
voorzien van enigszins ouderwetse maar
ook zeer betrouwbare computers, zodat de
productie altijd door kon gaan. In moderne
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productiefaciliteiten is steeds meer behoefte aan
flexibele besturing, klant specifieke productie
en vastlegging van gegevens. Dat laatste vooral
om aan te tonen dat het product deugdelijk en
volgens planning is gemaakt. Industrie 4.0 is een
concept wat hier veel mee te maken heeft.
Flexibele productie dankzij 5G
Mercedes heeft haar fabriek in het Duitse
Sindelfingen, Duitsland, volgens nieuwe inzichten
heel flexibel ingericht. Begin dit jaar heeft men de

nieuwe S-Klasse geïntroduceerd, het traditionele
topmodel van `Das Haus’, dat hier wordt geproduceerd. Op dezelfde productielijn wordt nu ook
de volledig elektrische EQS geproduceerd die
deze maand op de Autoshow in München is
geïntroduceerd en ook de extreem luxe Maybach
model gaat hier worden geproduceerd. Drie
totaal verschillende uitvoeringen kunnen in deze
fabriek door elkaar worden gemaakt, dankzij een
flexibel productieproces. De fabriek is ontworpen
volgens Industrie 4.0 principes. In de fabriek

CONNECT

is geen lopende band, maar een groot aantal
stations waar de verschillende uitvoeringen
(elektrisch of met verbrandingsmotor) gemonteerd worden. De auto’s bewegen op autonome
robots door de fabriek voor de afmontage,
afhankelijk van het type en de uitvoering. Dit
is op de foto hiernaast enigszins te zien. Voor
de besturing wordt gebruik gemaakt van een
5G netwerk. Daarmee is de mobiele verbinding
onderdeel geworden van het productieproces
en cruciaal voor de bedrijfsvoering. De eisen
aan de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid
van de 5G verbinding zijn daardoor heel hoog
geworden. De directie van Mercedes heeft
daarbij besloten om niet te vertrouwen op de
dienstverlening van een mobiele operator, maar
hiervoor zelf een 5G netwerk te bouwen.
Mobiele verbindingen met garanties
En dit is precies waar de schoen wringt. Veel
organisaties gebruiken mobiele data om ver-

beterde diensten te leveren aan klanten, bijvoorbeeld door nauwkeurig een tijdvak aan te geven
wanneer een pakket thuis wordt bezorgd in
plaats van een bezorgdag. De beschikbaarheid
van de mobiele dienstverlening is daarmee
echt belangrijk geworden. Voor dienstverlening
buiten het bedrijfsterrein of buiten de eigen
gebouwen, zijn eigen (private) netwerken geen
optie. Dan kom je automatisch bij publieke
mobiele operators. Mobiele operators leveren
al jaren mobiele dataverbindingen zonder enige
garantie op beschikbaarheid, onder de noemer
`best effort’. Operators doen er alles aan om de
dienstverlening te allen tijde in stand te houden,
maar zijn absoluut niet gewend om garanties af
te geven voor dekking of voor beschikbaarheid.

specifieke eigenschappen krijgen op het vlak van
capaciteit, prioriteit en dekking. In datanetwerken
kennen we ook prioriteit met de term Quality of
Service (QoS). Ook in 4G zijn al mogelijkheden
om klanten een aparte dienst te leveren, maar
meestal moet dit handmatig worden geconfigureerd. Verschillende organisaties zijn op
zoek naar dienstverlening met garanties, vooral
wanneer er congestie in het netwerk dreigt. Op
dit moment hebben niet alle mobiele netwerken
dezelfde capaciteit uitgerold op de zendmasten
(zie het artikel over de verkoop van T-Mobile
elders in dit nummer). Het is voor operators
een grote uitdaging om alle klanten tevreden te
stellen, vooral als er veel verkeer ontstaat op een
onverwachte plek.

5G Slicing en QoS
5G maakt het mogelijk om gegarandeerde
dienstverlening te realiseren, door het netwerk
in plakjes te snijden (`slicing’). Elke plak kan

Congestie
Als er op een bepaalde plek in de stad een
samenscholing is of op een landelijke plek
plotseling honderden mensen afbeeldingen
of video’s willen delen, ontstaat er congestie.

Betrouwbaarheid mobiele netwerken
Eigenlijk is dat een tegenspraak: radio netwerken zijn niet altijd betrouwbaar. We maken gebruik van verbindingen door de lucht en
atmosferische verstoringen en radio interferentie kunnen grote impact hebben op de kwaliteit van de verbinding. Omdat gebruik gemaakt wordt
van gelicenseerde frequenties en moderne radio apparatuur, is de verbinding door de lucht wel heel betrouwbaar. Onze mobiele verbinding
betaat uit een lange keten van onderdelen (zie het plaatje voor een vereenvoudigde afbeelding van deze keten).

Mobiele
Netwerk
keten

Radio Zender

Webserver

Internet Exchange

Fire walls

Transmissie

Operator Core
Netwerk

Stroom

Onderbreking op stroom, transmissie (glasvezel) onderbreking, core netwerk software problemen, en de koppeling naar het internet (via de
Prio
20%
Klant componenten
2
internet exchange) kunnen voor problemen zorgen. Er zijn al snel meer dan 100 verschillende hardware en software
betrokken om
Prio
bijvoorbeeld de nu.nl informatie op de smartphone te krijgen. Mobiele operators zijn bijvoorbeeld tevreden als
de Klant
totale
beschikbaarheid
van de
20%
1
2% per jaar het systeem niet beschikbaar is. Dit is nog exclusief het gepland
deze keten op 99,9% of hoger ligt. Dat wil wel zeggen dat ruim 8 uur
Prio
20%
20%
1
onderhoud, wat ’s nachts voor additionele onderbreking zorgt. De 8 uur per jaar is ookKlant
ongeveer
de ervaring van de afgelopen jaren over de
Prio
uitval van de mobiele verbinding. Als dat geen probleem is voor het bedrijfsproces is dat prima,20%
maar
voor veel bedrijven is dit wel een issue.
Klant 2
98%

Publiek
gebruik

80%

Publiek
gebruik

100%
60%

Publiek
gebruik

Publiek
gebruik
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Radio Zender
Hetzelfde principe kennen we op de snelweg
als files, maar ook communiceren tijdens de
jaarwisseling heeft er al jaren last van. Netwerken
worden gebouwd op een normale maximale
belasting (dagelijkse spits) en kunnen piekbelasting maar beperkt aan. Tijdens calamiteiten
loopt het netwerk snel vol door gebruikers die
foto’s en video’s gaan uploaden, terwijl dat juist
de momenten zijn dat bijvoorbeeld hulpdiensten
moeten communiceren. Ook op stations kan dit
aan de hand zijn. Als het perron vol met reizigers
staat, is het belangrijk dat de medewerkers van

elk ongeveer 5.000 locaties met zendapparatuur. Vooral aan de randen van de cel
(ver weg van de zendmast) is het radiosignaal
zwakker en ligt de datasnelheid in 4G en
5G daarom fors lager. Dichtbij de antenne is
bijvoorbeeld 250 Mbit/s download mogelijk,
terwijl aan de rand van de cel misschien
maar maximaal 25 Mbit/s mogelijk is. Als een
gebruiker bijvoorbeeld 5 Mbit/s gegarandeerd
Stroom
wil hebben (Prio Klant 1), is dat voor Teams
sessies of videoverbindingen een mooie
datasnelheid. Vlakbij de zendmast vraagt dat

2%

Internet Exchange
Overal van snoepen
Lyfo, een Nederlands bedrijf heeft een oplossing
ontwikkeld waarbij in grensgebieden
(en op
Fire walls
andere plaatsen) automatisch gekozen wordt
voor het netwerk met de beste radio dekking en
Transmissie
Operator Core
de hoogste datasnelheid. Mobiele operators zijn
Netwerk
altijd trots op de kwaliteit van hun netwerk, de
beschikbaarheid en

20%

98%

Publiek
gebruik

80%

NS in ieder geval kunnen communiceren met
de verkeersleiding, om het publiek te kunnen
informeren. Om dit mogelijk te maken, moeten
bepaalde gebruikers prioriteit krijgen in het
netwerk.
Capaciteit en prioriteit
Mobiele operators vinden het heel moeilijk om
prioriteit aan te bieden. Dit komt aan de ene
kant omdat er nog geen volledige 5G diensten
mogelijk zijn in Nederland (dit hangt samen
met de beschikbaarheid van de 3.5 GHz band,
hopelijk van 2022), maar ook met voortrekken
van gebruikersgroepen. Voortrekken van
gebruikers mag officieel niet volgens de netneutraliteit wetgeving. Daarnaast zien operators
prioriteit bieden op dit moment vooral als
capaciteit reserveren.
Het dekkingsgebied van een antenne wordt
normaal gesproken een `cel’ genoemd. Alle
cellen samen vormen het mobiele netwerk,
waar gebruikers vrij tussen kunnen bewegen.
De zendmast zorgt met zijn antenne voor de
verbinding. De Nederlandse operators hebben
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2% van de capaciteit (5 Mbit/s gedeeld door
250 Mbit/s), wat bijna te verwaarlozen is. Aan
de randen van de cel is dezelfde datasnelheid
toegenomen tot 20% van de capaciteit (5
gedeeld door 25). Als dan ook Prio Klant 2
een vergelijkbare dienstverlening wil hebben,
daalt de capaciteit voor het gewone publiek tot
misschien wel 60%. Voor het sturen van data
naar het internet data (upload) zijn er nog meer
beperkingen, omdat in 4G en 5G download
snelheden hoger liggen dan de upload
snelheden. Operators vinden daarom capaciteit
reserveren heel lastig. Dat snap ik wel, maar
ik vind het geen excuus om daarom geen
prioriteitsdiensten aan te bieden. Radiocapaciteit op een bepaalde plaats fluctueert continu,
afhankelijk van de hoeveelheid gebruikers in
het gebied, het moment van de dag en de
activiteit van de gebruikers. Daarnaast neemt
de hoeveelheid verkeer in mobiele netwerken
jaarlijks met 50% toe, waardoor operators
sowieso capaciteit moeten blijven bijbouwen
om hun klanten tevreden te houden. Het blijft
een lastig spel, omdat capaciteitsuitbreidingen
jaarlijks veel geld kosten terwijl aandeelhouders

20%

Prio
Klant 2

20%

Prio
Klant 1

100%

Publiek
gebruik

20%
Prio
Klant 2

Publiek
gebruik
60%

Vlakbij
zendmast
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Webserver
hoge eisen stellen aan het rendement van een
operator.

Publiek
gebruik

Rand van de cel

Voorbeeld
uit Amerika:
FirstNet
In Amerika biedt een operator wél prioriteitsdiensten. FirstNet (onderdeel van
AT&T) heeft een contract voor
25 jaar met de Amerikaanse overheid.
Veel hulpdiensten in Amerika kiezen voor
FirstNet voor hun communicatie. De
dekking in landelijke gebieden in Amerika
is daardoor sterk toegenomen, van de uitrol profiteren zowel
hulpdiensten alsook het gewone publiek.
FirstNet heeft daarbij een bepaald
deel van de verbinding specifiek voor
hulpdiensten gereserveerd, waardoor
die altijd capaciteit hebben, ook bij
congestie. Helaas is de discussie in
Nederland nog niet zover gevorderd.

iPHONES & iPADS
iPHONES & iPADS
iPHONES & iPADS
tot wel 60% korting
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