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Samenvatting  

In alle bedrijfstakken zijn werknemers mobieler dan ooit, 
omdat ze beschikken over de hulpmiddelen waarmee ze hun 
werk ook kunnen doen als ze onderweg zijn. Managers 
investeren in hulpmiddelen die de mobiliteit vergroten en 
obstakels voor samenwerking wegnemen, omdat ze zien dat 
dit leidt tot een grotere flexibiliteit en uiteindelijk een grotere 
klanttevredenheid. Hoezeer medewerkers deze mobiliteit ook 
verwachten en daarvan genieten, vinden ze toch dat 
persoonlijke besprekingen de beste manier zijn om met 
anderen samen te werken. Ze hebben dan ook tools nodig 
om in hun functionele vergaderruimtes effectief samen te 
werken met hun collega's, zowel persoonlijk als overal ter 
wereld. Het kantoor blijft het productiviteitscentrum en kan 
niet worden overgeslagen in investeringsplannen als 
bedrijven echt optimale samenwerking willen.  

In juni 2016 gaf Microsoft Forrester Consulting opdracht om 
te evalueren hoe de samenwerkingsmethoden tussen 
bedrijven veranderen. Bij het onderzoeken van deze trend is 
Forrester uitgegaan van de hypothese dat veel bedrijven 
kampen met hiaten in hun samenwerkingstechnologie. Ze 
werken met omgevingen die niet zijn gebouwd voor 
samenwerking en hebben een cultuur die teams niet de 
ondersteuning biedt die ze nodig hebben om betere 
resultaten te behalen. Het resultaat is dat teams minder 
efficiënt werken als mogelijk zou zijn. 

 

Forrester heeft diepgaande interviews gehouden met 741 
operationele en facilitaire beleidsbepalers en met 1032 
informatiewerkers bij bedrijven en vestigingen uit de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 
Daaruit bleekt dat er een aanzienlijke verborgen vraag is bij 
bedrijven naar technologische oplossingen en 
geoptimaliseerde ruimtes waar samenwerking mogelijk is en 
de productiviteit van vergaderingen kan worden verbeterd. 

VOORNAAMSTE BEVINDINGEN  

Het onderzoek van Forrester heeft de volgende vier 
voornaamste bevindingen opgeleverd: 

› Samenwerking is cruciaal voor bedrijven en 
technologie is cruciaal voor samenwerking. Mobiele 
apparaten hebben ervoor gezorgd dat mensen anders 
zijn gaan werken. Medewerkers besteden meer tijd buiten 
kantoor en gebruiken vaker mobiele apparaten, maar toch 
voelen ze zich het meest productief als ze op kantoor 
werken. Deze trends hangen samen met het feit dat 
werknemers in hoge mate samenwerken. Operationele en 
facilitaire beleidsbepalers moeten daarom de cultuur, 
technologie en fysieke ruimte bieden om mobiele 

medewerkers te ondersteunen en tegelijkertijd de 
samenwerking koesteren en optimaliseren. 

› Als de managers dat goed doen, leveren 
geoptimaliseerde vergaderruimtes, technologie en 
cultuur zakelijke voordelen op. Toonaangevende 
bedrijven hebben verschillende en aanzienlijke voordelen 
ervaren als gevolg van verbeteringen in hun cultuur, 
technologie en kantooromgevingen, zoals extra flexibiliteit 
en een grotere tevredenheid, niet alleen bij werknemers 
maar ook bij klanten.  

› Leidinggevenden gaan er (soms ten onrechte) 
vanuit dat hun kantooromgevingen samenwerking 
ondersteunen. Er wordt vaak veel geld besteed aan 
mobiele technologie zonder aandacht te schenken aan de 
fysieke ruimte waar de werknemers moeten werken. Het 
management geeft toe dat in de meeste vergaderruimtes 
doelgerichte hulpmiddelen voor samenwerking ontbreken. 
Toch denkt 70% dat ze voldoen aan de wensen van 
werknemers. Het nettoresultaat is dat werknemers 
gemiddeld 29% van de vergaderruimtes mijden vanwege 
onvoldoende hulpmiddelen of een onhandige indeling 
voor samenwerking in een groep.  

› Beleidsbepalers moeten een nieuwe invulling geven 
aan productiviteitsoplossingen. Managers die de beste 
medewerkers willen aantrekken en vasthouden en willen 
profiteren van een betere samenwerking, moeten zelf het 
voorbeeld geven en kantooromgevingen bouwen die 
voldoen aan criteria als connectiviteit, privacy en 
doorstroming. Werknemers willen oplossingen waarmee 
ze persoonlijk kunnen samenwerken of in ieder geval dat 
ervaren bij samenwerking op afstand. Ze willen 
eenvoudig ideeën kunnen delen en opslaan en deze 
kunnen integreren in andere bedrijfstoepassingen.  

Werknemers mijden gemiddeld 29% van de 

vergaderruimtes omdat deze onvoldoende 

hulpmiddelen hebben of niet adequaat zijn voor 

samenwerking in een groep. 

VOORNAAMSTE BEVINDINGEN 
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Samenwerking is cruciaal voor 
bedrijven en technologie is cruciaal 
voor samenwerking. 

Charles Darwin schreef: “In de lange geschiedenis van de 
mens (en ook van de dieren) winnen degenen die het beste 

samenwerken en improviseren.” Effectieve samenwerking is 
belangrijker dan ooit omdat bedrijven in verschillende 

bedrijfstakken willen innoveren en over meerdere kanalen 

heen een naadloze klantenervaring willen bieden. In een 

wereld waar klanten verwachten dat ze altijd, overal en op 

elk apparaat toegang hebben tot informatie, zullen bedrijven 

die niet in staat zijn om functionele silo's af te breken, 

steeds moeilijker deze klanten kunnen binnenhalen, 

bedienen en vasthouden.  

Ten gevolge daarvan verandert de manier waarop 

werknemers werken. Werknemers besteden minder tijd 

achter hun bureau en zijn meer multifunctioneel bezig met 

collega's, partners en klanten. Onze studie toonde aan dat: 

› Mobiele apparaten er al voor hebben gezorgd dat 

mensen anders zijn gaan werken. De mobiele revolutie 

die het gedrag van klanten verandert, dringt ook door tot 

uw werknemers. Werknemers raken eraan gewend om 

hun werk te doen met mobiele apparaten. Uit ons 

onderzoek bleek dat 61% ten minste één keer per week 

werkt met laptops, 55% met smartphones en 25% tablets. 

En de gebruikscijfers voor deze apparaten nemen 

drastisch toe (zie figuur 1). Forrester’s Employee Mind 
Shift Index (eMMSI) laat zien dat de verwachtingen van 

werknemers dat ze hun werk kunnen doen terwijl ze 

onderweg zijn, nog hoger liggen dan wat hun bedrijven 

van hen verwachten.
1
 

› In slechts twee jaar tijd is de omvang van het werk dat 

buiten het kantoor wordt gedaan, omhoog geschoten. 

Zo'n 41% van de werknemers gaf aan dat ze nu meer tijd 

buiten kantoor aan werk besteden dan twee jaar geleden, 

en bij velen ging dat om een aanzienlijke tijdsduur. 

Behalve de voortschrijdende mobiele technologie is er 

een aantal werkplekspecifieke trends waardoor 

werknemers minder vaak achter hun bureau werken. Een 

van de belangrijkste factoren is de noodzaak om ook 

elders samen te werken met collega's, klanten of 

partners, zowel binnen als buiten het kantoor (zie figuur 

2). Een samenwerking die door het management wordt 

gestimuleerd: 77% van de beleidsbepalers stemt er 

enigszins of volledig mee in dat bedrijven samenwerking 

stimuleren en teaminspanningen belonen. 78% van de 

beleidsbepalers erkent dat het binnen het bedrijf nodig is 

om samen te werken en bestanden intern te delen. 

› De focus blijft op het kantoor als centrale plek 

voor succesvol werk. Wanneer we denken aan 

“samenwerkingstechnologie”, ligt de nadruk op 
deelnemers op afstand en mobiele werknemers. Deze 

twee factoren blijven cruciaal voor een succesvolle 

samenwerking, maar hoe ligt dit voor het kantoor zelf? 

Onze studie toonde verrassend aan dat: — werknemers 

het kantoor (en niet hun werkplek thuis) de meest 

productieve plek vinden bij diverse metingen van 

samenwerking (zie figuur 3). 

Onze studie toonde verrassend aan 

dat: — werknemers het kantoor  

(en niet hun werkplek thuis) de meest 

productieve plek vinden voor 

samenwerking. 
 

  

FIGUUR 1  

Werknemers maken al gebruik van meerdere 
apparaten 

 

Ondervraagden: 1032 informatiewerkers in VS, UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 
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Wat werknemers willen van 
samenwerking 

In deze tijd van BYO-technologie (Bring-Your-Own) zoeken 

werknemers de grenzen op van de werkplektechnologie en 

dwingen ze beleidsbepalers tot innovatie te komen binnen 

het bedrijf. Samenwerken is niet anders. De werknemers 

van vandaag passen samenwerking toe op een manier die 

veel technologische ondersteuning vraagt (zie figuur 4):

 

› In de allereerste plaats willen ze fysiek met anderen 

samenwerken. Investeringen in mobiele apparaten 

hebben er dan wel voor gezorgd dat werknemers 

efficiënter samenwerken (zowel fysiek als op afstand), 

maar het is belangrijk om op te merken dat werknemers 

heel graag ervaren dat ze zij aan zij werken (79%). 

Investeringen in technologie die dit gemakkelijker maken, 

zijn aantrekkelijk voor veel werknemers. 

Werknemers hebben als grootste wens 

om fysiek naast elkaar te werken. 
 

 

 

FIGUUR 2  

Werknemers gebruiken mobiele apparaten om 
verschillende redenen 

 

Ondervraagden: 670 informatiewerkers in VS, UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 

 

FIGUUR 3  

Werknemers geven vaak de voorkeur aan werken 
op kantoor 

 

Ondervraagden: 1032 informatiewerkers in VS, UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 
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› Werknemers willen gegevens opslaan, delen en 

deelnemen aan realtime werksessies. Samenwerking, 

zoals in een belangrijke vergadering, levert vaak niet de 

resultaten op die vervolgens kunnen worden gedeeld. 

Maar werknemers willen graag documenten of notulen na 

de sessie eenvoudig kunnen opslaan en delen (67%) 

zodat hun tijdsinvestering iets tastbaars oplevert. Ze 

willen de partijen ook graag in een ruimte samenbrengen 

voor effectieve realtime samenwerking (63%). 

› Ze willen samenwerkingstechnologie die geschikt is 

voor bedrijfsprocessen en de manier waarop ze 

werken. Werknemers hebben ook het belang benadrukt 

van samenwerkingsoplossingen die zijn geïntegreerd met 

de toepassingen die ze gebruiken voor hun werk (62%) 

en de mogelijkheid om hulpmiddelen te gebruiken die 

specifiek op het werk zijn afgestemd (60%). Met andere 

woorden, ze willen dat alle bedrijfskritieke processen die 

nu via software worden beheerd, worden geïntegreerd in 

hun vergaderervaringen. 

› Ze willen plezier hebben in hun werk. Uit psychologisch 

onderzoek blijkt dat gelukkige werknemers zorgen voor 

tevreden klanten.
2
 En werknemers weten dit ook: 56% 

meldde dat ze plezier willen hebben bij het gebruiken van 

de tool. Eén manier voor een dergelijke ervaring is het 

inzetten van computers met een groot scherm en visuele 

hulpmiddelen, wat 55% van de werknemers wel 

aanspreekt.  

Geoptimaliseerde omgevingen, 
technologie en cultuur leveren 
zakelijke voordelen op. 

Waar we werken (dus de werkomgeving), de nabijheid van 

collega's en partners en de beschikbare hulpmiddelen, is 

van invloed op hoe we werken. Academische onderzoekers 

die deze kwestie hebben bestudeerd, begonnen bij zichzelf. 

Ze kwamen erachter dat werken in hetzelfde gebouw of op 

dezelfde verdieping slechts een marginaal effect had op de 

waarschijnlijkheid dat ze samen met een collega een artikel 

zouden publiceren. Maar een kantoor aan dezelfde gang 

had een doorslaggevend effect. Bij twee onderzoekers in 

dezelfde gang was de kans op samenwerking tweederde 

hoger dan bij alleen een kantoor op dezelfde verdieping.
3
 

Vooruitstrevende ondernemingen beginnen zich te 

realiseren dat werknemers nu anders werken dan 

voorheen. Vooruitstrevende managers hebben de 

aanwezigheid van cultuur, hulpmiddelen en omgevingen tot 

topprioriteit gemaakt om samenwerking en productiviteit te 

stimuleren tussen fysiek aanwezige en externe 

werknemers. Als deze managers het goed doen, levert dat 

een aantal belangrijke voordelen op: 

› Effectieve samenwerking leidt tot productiviteit, 

flexibiliteit en klanttevredenheid. Bedrijven zien dat hun 

investeringen in samenwerking en productiviteit rendabel 

zijn. We vroegen beleidsbepalers wat de voordelen zijn 

van technologie, cultuur en fysieke ruimtes die zijn 

geoptimaliseerd voor samenwerking. Het zal geen 

verbazing wekken dat hoge productiviteit en betere 

samenwerking bovenaan staan. Er zijn andere 

samenhangende voordelen die cruciaal zijn voor het 

bedrijf, waaronder meer creativiteit, een betere 

productkwaliteit, een grotere flexibiliteit in het bedrijf en 

een toegenomen klanttevredenheid. Zo'n 82% van de 

managers liet ons weten dat de implementatie van 

samenwerkingshulpmiddelen en technologie tijdswinst 

had opgeleverd, en 81% rapporteerde een toename van 

de klanttevredenheid (zie figuur 5). 

FIGUUR 4 

Werknemers vragen veel van 
samenwerkingshulpmiddelen 

 

Ondervraagden: 1032 informatiewerkers in VS, UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 
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Zo'n 82% van de managers liet ons 

weten dat de implementatie van 

samenwerkingshulpmiddelen en 

technologieën tijdswinst had 

opgeleverd. 
 

 

› Relatie tussen vernieuwde fysieke omgevingen en 

welzijn van werknemers. Bedrijven die op het punt 

staan om te investeren in vernieuwde vergaderruimtes, 

verwachten dezelfde voordelen te realiseren als is 

gerapporteerd door respondenten die onlangs dergelijke 

renovaties hebben uitgevoerd: verbeterde teamcultuur, 

grotere tevredenheid bij werknemers en klanten. Meer 

dan technologie en cultuur hangen vooral de fysieke 

ruimtes samen met het welzijn en het moreel van de 

werknemers (zie figuur 6). 51% van de beleidsbepalers 

die onlangs hun kantooromgeving hebben vernieuwd, zijn 

van mening dat de fysieke ruimte met optimale 

samenwerkingsmogelijkheden heeft geleid tot een grotere 

tevredenheid bij werknemers. Bovendien is 49% van 

mening dat de teamcultuur erdoor is verbeterd. Het 

resultaat is een 36% hoger retentiepercentage van 

personeel. Uit het onderzoek van Forrester blijkt dat bij 

bedrijven met toekomstgerichte innovatieve werkruimtes 

er sprake is van een hoger presentiepercentage, beter 

teamwerk, snellere projecten en eenvoudiger werving van 

nieuw talent.
4
  

Veel kantoren lopen achter 

Wanneer beleidsbepalers investeren in samenwerkings- 

en productiviteitshulpmiddelen, ligt de topprioriteit vaak bij 

applicaties en mobiele apparaten waarmee werknemers 

ook buiten kantoor efficiënt kunnen werken. Daarvoor zijn 

talrijke oplossingen beschikbaar die cruciaal zijn voor 

moderne bedrijven. Als organisaties een dergelijke 

investering overwegen, kunnen de vergaderruimtes in het 

kantoor zelf, het centrum van de productiviteit, niet 

achterblijven. Hoe belangrijk het ook is om werk op afstand 

mogelijk te maken, het is net zo belangrijk om te zorgen dat 

de persoonlijke samenwerking optimaal verloopt en dat 

werknemers in het kantoor net zo efficiënt kunnen werken 

als hun mobiele collega's. Veel bedrijven in het onderzoek 

vinden dat ze het uitstekend doen in dit opzicht, maar hun 

werknemers vertellen een ander verhaal: 

FIGUUR 6 

Vernieuwde vergaderruimtes verhogen het welzijn 
van werknemers 

 

Ondervraagden: 210 operationele en facilitaire beleidsbepalers in de VS, 

UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 

 

36%
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Meer succes bij innovatie 40%

40%

Grotere klanttevredenheid 43%

Verbeterde teamcultuur 49%

Grotere tevredenheid
bij werknemers

51%

Betere toepassing van
samenwerkingstechnologieën

Lagere bedrijfskosten voor
bijvoorbeeld reizen

Snellere marktintroductie
voor nieuwe

producten/services
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concurrenten

Effectiever personeel
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“U geeft aan dat uw bedrijf onlangs heeft geïnvesteerd

in vernieuwde samenwerkingsruimtes in uw

kantooromgeving. Welke voordelen heeft dit?”

FIGUUR 5 

Samenwerkingshulpmiddelen leveren zakelijke 
voordelen op 

 

Ondervraagden: 741 operationele en facilitaire beleidsbepalers in de VS, 

UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 
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› Beleidsbepalers vinden dat ze de kantooromgevingen 

optimaal hebben ingericht, maar in de 

vergaderruimtes ontbreken hulpmiddelen. 

Beleidsbepalers zijn optimistisch over hoe ze hun bedrijf 

hebben geoptimaliseerd voor samenwerking en 

productiviteit. 82% is van mening dat ze de fysieke 

ruimtes bieden die voldoen aan de wensen van 

werknemers; 81% vindt dat ze de werkplektechnologie 

bieden die samenwerking ondersteunt, inspiratie geeft en 

de voortgang versnelt en 80% vindt dat ze een cultuur 

hebben die een psychologisch veilige omgeving biedt 

zodat iedereen kan bijdragen. Als we echter aan deze 

beleidsbepalers vroegen welk percentage van de 

vergaderruimtes beschikt over technologie die speciaal 

bestemd is voor samenwerking, waren de resultaten 

tamelijk armzalig. Slechts 34% van de grote 

vergaderruimtes is uitgerust met 

samenwerkingshulpmiddelen als whiteboards en 

vergadertechnologie. Andere typen vergaderruimtes zijn 

nog slechter af. Van de middelgrote ruimtes beschikt 

slechts 33% over geschikte apparatuur en bij kleine 

ruimtes is dat 26%. Uit ons onderzoek blijkt dat kleine en 

middelgrote ruimtes het meest worden gebruikt voor 

samenwerking, maar deze traditionele vergaderruimtes 

zijn niet de enige die vernieuwing nodig hebben. 

Sommige teams functioneren beter in niet-traditionele 

ruimtes zoals cafés en lunchruimtes, en veel belangrijke 

besluiten worden genomen in kantoren van het 

management. Dit type ruimte heeft waarschijnlijk nog 

minder samenwerkingstechnologieën (zie figuur 7). 

› Werknemers hebben hulpmiddelen voor 

samenwerking op afstand maar geen 

vergaderruimtes die optimaal zijn afgestemd op 

samenwerking. Werknemers werken dan wel vaak op 

afstand, maar ze geven om een aantal redenen voorkeur 

aan het werken op kantoor. Een van de belangrijkste 

redenen is dat 76% van de respondenten van mening is 

dat persoonlijke vergaderingen de beste samenwerking 

opleveren. Helaas zijn niet alle vergaderruimtes voorzien 

van effectieve samenwerkingshulpmiddelen: Werknemers 

mijden gemiddeld 29% van de vergaderruimtes omdat 

deze onvoldoende hulpmiddelen hebben of niet adequaat 

zijn voor samenwerking in een groep. Met de stijgende 

kosten per vierkante meter kantoorruimte hebben 

ongebruikte vergaderruimtes een niet geringe impact op 

operationele kosten, huur en kapitaalkosten voor 

apparatuur en meubilair.  

› Grootschalige voorzieningen voor videovergaderen 

maakt samenwerking over de hele wereld tot een 

praktische realiteit. Om werknemers de ervaring van 

een persoonlijke vergadering te geven, of ze nu op 

kantoor zijn of niet, kiezen vooraanstaande 

beleidsbepalers voor HD-hulpmiddelen voor 

videovergaderen waarmee gebruikers bestanden kunnen 

maken en delen, en door de ruimte kunnen lopen terwijl 

ze werken. Realistische videotoepassingen kunnen in 

samenwerkingssessies voor teams de barrière voor 

samenwerking verlagen tussen werknemers, partners en 

klanten, zowel op locatie als op afstand.
5
  

Werknemers mijden gemiddeld  

29% van de vergaderruimtes omdat 

deze onvoldoende hulpmiddelen 

hebben of niet adequaat zijn voor 

samenwerking in een groep. 
 

FIGUUR 7 

De meeste vergaderruimtes hebben onvoldoende 
hulpmiddelen 

 

Ondervraagden: 741 operationele en facilitaire beleidsbepalers in de VS, 

UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 
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Beleidsbepalers moeten een 
nieuwe invulling geven aan 
productiviteitsoplossingen. 

78% van de beleidsbepalers erkent de noodzaak van 

samenwerking en het intern delen van bestanden. Toch 

maken medewerkers geen gebruik van 29% van de 

vergaderruimtes. Het is duidelijk dat de fysieke ruimtes 

waarin mensen samenwerken en de hulpmiddelen in 

die ruimtes, een grote impact hebben op de 

werknemerproductiviteit. Dus wat hebben werknemers 

specifiek nodig voor een nuttige kantooromgeving en hoe 

gaan beleidsbepalers daarmee verder? Managers moeten 

het volgende overwegen: 

› Er is steun nodig van bovenaf. Facilitair en IT-

medewerkers zijn dan wel verantwoordelijk voor 

het implementeren en onderhouden van digitale 

samenwerkingshulpmiddelen, de budgetten daarvoor 

worden grotendeels vastgesteld door senior 

leidinggevenden, zoals CEO, CIO en CFO. Ter 

ondersteuning van vereisten als samenwerking, 

klanttevredenheid en flexibiliteit moeten ze bereid 

zijn om te investeren in geschikte resources zodat 

werknemers beschikken over de cultuur, hulpmiddelen 

en ruimtes die nodig zijn om de resultaten te verbeteren. 

› Functionele teamruimtes moeten voldoen aan een 

aantal criteria voor connectiviteit, privacy en 

doorstroming. Het exacte ontwerp van de werkruimtes 

voor samenwerking kan verschillen al naar gelang de 

gebruikers. Er is bijvoorbeeld een onderzoek waaruit 

blijkt dat hogere plafonds betere prestaties geven voor 

conceptueel denken terwijl lagere plafonds betere 

wiskundige ideeën opleveren.
6
 Uit ons onderzoek blijkt 

dat er een aantal algemene trends bestaan in wat 

facilitaire beleidsbepalers belangrijk vinden. Bovenaan 

staan connectiviteit met computers, vergadertechnologie 

en andere apparaten waarmee men zowel persoonlijk als 

op afstand aan vergaderingen kan deelnemen (zie figuur 

8). Werknemers hebben ook ruimtes nodig die meteen 

beschikbaar zijn en die voldoende privacy bieden om 

gevoelige onderwerpen te bespreken.

 

› Leidinggevenden moeten zorgen voor visie, training 

en doelen. Betere samenwerking in een bedrijf vraagt 

vaak om diverse input. Beleidsbepalers bij bedrijven 

hebben een brede reeks input aangegeven die belangrijk 

zijn voor het stimuleren van effectieve samenwerking. 

Hieronder vallen technologische training, duidelijke 

afstemming van doelen, en een cultuur waarin managers 

vorm geven aan teamwork en medewerkers belonen die 

hetzelfde doen. Uit het onderzoek van Forrester blijkt dat 

managers een belangrijke rol spelen bij het realiseren van 

een cultuur voor informatie delen en probleemoplossing. 

Dit is een belangrijke succesfactor voor de samenwerking 

in het bedrijf.
7
  

FIGUUR 8 

Verlanglijstje van beleidsbepalers om 
samenwerking in vergaderruimtes te verbeteren 

 

Ondervraagden: 741 operationele en facilitaire beleidsbepalers in de VS, 

UK en Duitsland 

Bron: een door Forrester Consulting in opdracht van Microsoft verricht 

onderzoek, juni 2016 

 

Standaard whiteboards 28%

29%

Meer stopcontacten 41%

41%

43%

47%

53%

Draadloze verbindingen 60%

Digitale whiteboards 64%

68%

Voorzieningen voor
videovergaderen met

camera, audio en scherm

Digitale touchscreens
groter dan 55 inch

Alleen audioconferencing
(polycom, telefoon)

Digitale schermen
groter dan 55 inch

Digitale touchscreens
kleiner dan 55 inch

Digitale schermen
kleiner dan 55 inch

“Welke belangrijke verbeteringen wilt u doorvoeren

om de waarde van de samenwerkingsruimtes in uw

organisatie te vergroten?”
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Voornaamste aanbevelingen 

Snelle veranderingen in werknemersgedrag, binnen een periode van zo'n twee jaar, wijzen op de noodzaak om te 

investeren in nieuwe vormen van samenwerking. Om te bepalen welke oplossing bij uw organisatie past, kunt u zes 

best practices toepassen: 

› Een open dialoog opzetten met informatiewerkers over hun werkomgeving. Leidinggevenden en 

werknemers hebben sterk uiteenlopende opvattingen over hoe een optimale samenwerkingsomgeving eruit ziet. 

Vraag werknemers om feedback over de hulpmiddelen en attributen in de vergaderruimte zodat zij hun werk 

beter kunnen doen en zoek naar manieren om deze in het kantoor te implementeren. 

› Stel een multifunctionele groep samen om de oplossingen voor samenwerkingssoftware te onderzoeken. 

IT-professionals, facilitair en operationeel managers, en beleidsbepalers spelen gewoonlijk allemaal een rol bij 

het bepalen van de beste samenwerkingsoplossingen. Een multifunctionele werkgroep helpt om de wensen 

van alle groepen te begrijpen. En vergeet vooral niet de werknemers zelf erbij te betrekken. Kies een reeks 

verschillende rollen: Wat nuttig is voor verkopers kan ook werken voor productontwerpers maar dat weet u pas 

als beide groepen rond de tafel zitten tijdens de onderzoeksfase. 

› Onderzoek nieuwe typen samenwerkingsruimtes. Toonaangevende organisaties werken met nieuwe ruimtes 

met diverse technologische voorzieningen om directe samenwerking tussen werknemers mogelijk te maken. 

Kleine informele overlegruimtes die soms niet eens deuren hebben, maken spontane werksessies mogelijk. 

In productiefabrieken en bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie wordt het gebruik van ontwerpruimtes naast 

productielocaties steeds gebruikelijker. Hotdesks, ruimtes die mobiele werknemers kunnen reserveren als ze 

op kantoor zijn, zouden moeten worden uitgebreid met ruimtes voor vergaderen en samenwerken.  

› Zorg voor een uniforme samenwerkingsbeleving, op kantoor en onderweg. Mobiliteit heeft de afgelopen 

jaren het meeste aandacht gekregen, maar het kantoor is ook belangrijk. De balans moet niet naar de ene of de 

andere kant doorslaan. Zoek een oplossing waarmee de werknemers optimaal kunnen samenwerkenen waarin 

externe deelnemers (reizende collega's, partners of klanten) naadloos kunnen meedoen. Werknemers willen 

grootschalige hulpmiddelen voor videovergaderen waarmee ze eenvoudig bestanden kunnen delen en opslaan 

en die kunnen worden geïntegreerd in andere bedrijfstoepassingen. 

› Voer pilots uit om het concept te testen. Bij samenwerkingssoftware is de praktijk het bewijs: de oplossing 

moet werkbaar zijn voor uw bedrijf en uw werknemers, met al hun specifieke wensen. Pilots spelen een cruciale 

rol en zijn de sleutel tot succes. Begin met vijf samenwerkingsruimtes, waaronder een paar vergaderkamers en 

een informele ruimte. Zet beoordelingsmechanismen op zoals focusgroepen en enquêtes onder werknemers die 

gebruikmaken van de ruimte. 

› Implementeer een geïntegreerde oplossing in de hele organisatie. Als u het concept hebt bewezen, kunt  

u het overal invoeren zodat alle werknemers profiteren van de gekozen samenwerkingsoplossing.  
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Bijlage A: Werkwijze 

In dit onderzoek heeft Forrester een online enquête gehouden onder 1873 respondenten in de Verenigde Staten, 

het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Bij organisaties met ten minste 1000 medewerkers in de VS en ten minste  

500 medewerkers in andere landen. Onder de deelnemers waren 741 operationele en facilitaire beleidsbepalers die 

verantwoordelijk waren voor de samenwerkingstechnologie van het kantoor en 1032 informatiewerkers. Ze kregen vragen 

voorgelegd over percepties, plannen, voorkeuren en uitdagingen met betrekking tot samenwerking. Respondenten kregen 

een kleine bonus als dank voor de bestede tijd. Dit onderzoek is volledig uitgevoerd in juni 2016. 
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