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Inleiding

Nu steeds meer bedrijven en organisaties tijd- en plaatsonafhankelijk werken, wordt
het ook gewoner om online te overleggen, vergaderen en samen te werken.
Waarom nog in de file staan en te laat komen op de maandelijkse vergadering aan
de andere kant van het land? In dit e-book leest u meer over de achtergronden van
online samenwerken en over de manier waarop u het mogelijk maakt voor uw
organisatie.
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De samenleving digitaliseert in hoog tempo. De hoeveelheid informatie neemt
tot 2020 toe met een factor dertig. Efficiënt samenwerken is cruciaal om
competitief succesvol te zijn en te blijven. Organisaties worden complexer en
werken in verschillende netwerken met elkaar samen. Online samenwerken past
in deze trends.
Wat is online samenwerken?
Overleggen, vergaderen, brainstormen, samen een projectplan schrijven, content delen en
aanpassen: uw werknemers hoeven er niet meer voor af te reizen naar het hoofdkantoor of naar
andere werklocaties. Met een veilige internetverbinding en een goede video- en geluidsinstallatie
gaat het net zo goed en kunnen zij elkaar ook zien en horen. Dat is online samenwerken. Modern,
effectief, motiverend en kostenbesparend.

Randvoorwaarden voor succesvol online samenwerken
Elkaar zien als je met elkaar communiceert, is een van de aspecten die bijdragen aan een
succesvolle samenwerking. Maar ook al hebt u alle technische snufjes en apparaten voor online
samenwerken, de menselijke factor is nog altijd bepalend voor het succes van de samenwerking.
Het gaat dus ook om de kwaliteit van de onderlinge communicatie.
De randvoorwaarden voor succesvol online samenwerken zijn dan ook:
• de gekozen oplossing voor online samenwerking is op maat van uw organisatie
• managers en medewerkers zijn getraind in het toepassen en benutten van de mogelijkheden
• de medewerkers worden ondersteund in de onderlinge communicatie.

“We maken nu zo’n anderhalf jaar gebruik van
videoconferencing en de kosten hebben we er
nu al uit. Voor ons is het absoluut een goede
investering gebleken. Als je veel moet reizen
om te vergaderen heb je het er binnen no-time
uit. Het scheelt ons nu minimaal 25 uur per
maand aan reistijd.”
Geert Timmer, ICT manager, Boac Automotive

Trends
Steeds meer bedrijven en organisaties benutten de mogelijkheden – of willen dat gaan doen – om
online samen te werken, zowel binnen de organisatie als daarbuiten met partners. Ze willen
competitief en succesvol blijven. Aan deze groeiende behoefte, die op weg naar 2020 echt een
noodzaak wordt, ligt een aantal trends ten grondslag. We noemen er 3.
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Groeiende mogelijkheden tot online samenwerken
De afgelopen decennia groeiden de mogelijkheden van internet-technologie in hoog tempo. Draadloos
internet, opslag van informatie in ‘de cloud’, tijd- en plaatsonafhankelijk werken op laptop, tablet of
smartphone verbreiden zich nog sneller. Op iedere plek, op elk tijdstip kunnen we op veilige wijze
gedigitaliseerde documenten te raadplegen of te bewerken.

Meer complexe organisaties
Nu steeds meer organisaties zijn verspreid over meerdere locaties in het land, en vaak ook in het
buitenland, is contact tussen medewerkers in het dagelijks werk essentieel. Bellen of mailen is daarvoor
te beperkt. Moderne online oplossingen zoals video-conferencing bevorderen juist de productiviteit en
creativiteit van medewerkers.
Online samenwerken in iedere organisaties cruciaal om competitief te zijn. Het stelt hen in staat om de
vele projecten en informatiestromen beter te managen. Ook kunnen ze hierdoor beter de vele
medewerkers met verschillende achtergronden en werkzaam op verschillende locaties, met elkaar laten
samenwerken.

Samenwerken in projectgroepen
Er is veel veranderd aan de manier waarop we werken. Werd er vroeger veel meer individueel gewerkt aan
opdrachten, nu is het bijna gemeengoed geworden om in heterogene projectgroepen samen te werken en
informatie te delen. Ieder lid van de groep heeft daarin zijn of haar inbreng en verantwoordelijkheid.
Deeltaken worden in wisselende samenstelling of alleen uitgewerkt voor de volgende meeting. Ieder heeft
ook een eigen voorkeursstijl van werken, samenwerken, documenteren en communiceren.
Het is voor elke organisatie de uitdaging om de medewerkers hierin optimaal te faciliteren en daarbij
ook aan de verschillende voorkeursstijlen tegemoet te komen. Dat is de sleutel tot succes!

“We hebben zelfs een live feed van een videoconference vanuit onze verschillende vestigingen
op onze website staan. Zo kunnen bezoekers live
meekijken. Ook kunnen ze in openbare
videoconferenties ons een vraag stellen.”
Tom Voûte, Mede-eigenaar, Algorithmic Trading Group (ATG)
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Wat zijn de mogelijkheden voor online
samenwerken?
Voor iedere organisatie, klein of groot, is online samenwerken, overleggen en
vergaderen relevant en toepasbaar. Er zijn verschillende pakketten en
oplossingen op de markt. Alles over de mogelijkheden en de voordelen leest u in
dit hoofdstuk.
De mogelijkheden voor online samenwerken
Niet iedereen heeft hetzelfde beeld van online samenwerken, overleggen en vergaderen.
Sommigen denken aan een simpel Skype- of Facetime-gesprek. Anderen zien een speciale
vergaderruimte voor zich, met meerdere schermen, camera’s en microfoons. Daarom eerst een
introductie van de mogelijkheden.

Video-chatten
Video-chatten valt in de categorie van individuele oplossingen vergelijkbaar met Skype, Google
Hangouts of Microsoft Lync. U wordt gebeld (of belt zelf) op uw laptop of computer. Zodra u het
binnenkomende videogesprek accepteert, gaat de webcam vanzelf aan en kan het gesprek met uw
collega, klant of andere relatie beginnen. Deze vorm van video-vergaderen is vaak gratis en direct
te gebruiken. Handig om snel face-to-face met elkaar te kunnen communiceren. Nadeel is dat de
kwaliteit van de verbinding niet altijd even betrouwbaar is.

Video-vergaderen
Video-vergaderen gaat een stap verder. Oplossingen hiervoor garanderen een betrouwbare
verbinding met beeld en geluid van hoge kwaliteit. Meestal wordt hiervoor een speciaal
vergaderruimte of werkplek toegerust met specifieke hardware gekoppeld aan de eigen ITinfrastructuur.

Combinatie
Veel aanbieders van videoconferencingoplossingen leveren een combinatie van beide varianten: de
kwaliteitsoplossing voor video-vergaderen en de simpeler oplossingen voor video-chatten om
tussendoor snel te kunnen schakelen met collega’s.

Video-vergaderen neemt toe
In Nederland en andere westerse landen zijn de uitgaven aan telefonie de laatste jaren ﬂink
gedaald. De investeringen in video-vergaderen nemen juist toe, ondanks de crisis.
Videoconferencing is dus geen hype. Het is een passende manier van communiceren in deze tijd
van mobiel werken.
Dankzij de opkomst van een sneller en krachtiger mobiel netwerk (van 3G naar 4G) kan er op
steeds meer locaties worden vergaderd met behulp van laptops, tablets en smartphones. Ook deze
mobiele apparaten zelf worden steeds beter en ondersteunen een betrouwbare videoverbinding.

Kosten
Afhankelijk van de opties en het kwaliteitsniveau van video-vergaderen variëren de kosten tussen
de 2.000 en 30.000 euro per locatie. Er zijn zelfs systemen op de markt, zoals telepresence, die een
investering vergen van meer dan 100.000 euro kosten per locatie.
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Maar de prijzen van basic-oplossingen voor video-vergaderen dalen snel. Dit komt vooral door de
groeiende concurrentie en de verbeterde techniek. Videoconferencing is niet langer voorbehouden aan
de boardrooms, maar wordt steeds meer een laagdrempelige tool voor ieder individu en bedrijf.
Er is nog een gunstige ontwikkeling. Terwijl de grote spelers Microsoft, Cisco, Polycom en Avaya nu
ook vereenvoudigde en dus laagdrempeligere online oplossingen en apps voor video-vergaderen
ontwikkelen, wordt aan de andere kant van het spectrum de kwaliteit van het gratis aanbod beter. En
dat is een goed teken voor iemand die op zoek is naar een kwalitatief goede oplossing voor een
scherpe prijs.

De voordelen van online samenwerken
Altijd en overal, direct online face-to-face-contact met collega’s, partners of klanten. Wat zijn daar de
voordelen van? We noemen er 6:

Kwalitatief overleggen
Non-verbale signalen tijdens online overlegsituaties zijn ook zichtbaar. Dat draagt bij aan de kwaliteit
van het overleg, die we bij telefoneren en mailen moeten missen

Vergaderingen vastleggen
Vergaderingen en meetings kunnen ook worden opgenomen. Soms ook via een livestream op youtube
of embedded op uw eigen website. Denk wel aan de juridische kanten hiervan. Daarnaast is de
techniek ook te gebruiken voor het opnemen van bijvoorbeeld instructie-video’s.

Besparing van reistijd en reiskosten
U bespaart veel reistijd waardoor de productiviteit onmiddellijk stijgt. Wist u dat u ruim 700 euro per
jaar per gemiddelde werknemer kwijt bent aan reiskosten in verband met fysieke afspraken? Grote
bedrijven besparen al snel miljoenen euro’s op vliegreizen naar internationale vergaderingen.

Bijdrage aan een beter milieu
Uw brengt uw aandeel in de uitstoot van CO2 omlaag en verkleint zo uw ecologische voetafdruk.

Minder kosten voor telefonie
Bij video-vergaderen betaalt u alleen voor uw internetverbinding. Let wel op uw datalimiet als u videovergaderen via mobiel internet (op smartphone of tablet) gebruikt.

Goede reputatie
Video-vergaderen draagt bij aan een goede reputatie binnen en buiten uw bedrijf of organisatie. U laat
zien dat u meegaat in de trend van digitaal en mobiel werken. Dat maakt u aantrekkelijk voor
medewerkers, klanten, leveranciers en partners.

“Videoconferencing in plaats van fysiek vergaderen
is efficiënter, maar ook verantwoorder. MVO
is voor ons heel belangrijk. We kunnen het niet
maken om onnodig veel vliegreizen te maken.
We willen zo veel mogelijk overleggen zonder het
milieu te belasten.”
Joris Eekhout, Directeur, VSO Nederland

8

E-book Samenwerken

Hoofdstuk

Hoe voer ik online samenwerken in?

3

Uit onderzoek blijkt dat van alle werknemers in de VS en Europa die de
mogelijkheid va video-vergaderen hebben, slechts 25% dat ook doet. De ene
medewerker gaat makkelijker om met verandering van werkprocessen en
technologie dan de ander. Oudere medewerkers maken zich het online
samenwerken minder snel eigen dan hun jonge collega’s die opgegroeid zijn IT.
Hoe krijgt u iedereen mee in de verandering? Zet daarvoor een verandertraject op. Zo’n aanpak kan
echt het verschil maken.

Verandertraject
Het verandertraject kent 5 fasen:

Bewustwording
Maak medewerkers bewust van de noodzaak van de verandering. Benoem de doelen, zoals
efficiënter werken, kostenverlaging, concurrentie bijblijven, bijdragen aan een beter milieu.

“Voorheen werkten we met tele-conferencing. Het
ging allemaal trager, je moest goed nadenken
wie er aan het woord was en er ontstond vaker
spraakverwarring. Gezichtsexpressie is heel
belangrijk bij converseren.”
Joris Eekhout, Directeur, VSO Nederland

Verlangen
Zorg ervoor dat de medewerkers zelf ook andere werkstijlen willen omarmen. Leg ze dus uit wat de
voordelen voor hen kunnen zijn. Denk aan een handigere verdeling tussen werk- en vrije tijd of
prettigere werkstructuur.

Kennis
Bij de introductie van nieuwe systemen of software-oplossingen kan het heel verstandig zijn om het
kennisniveau van de gebruikers op niveau te krijgen. Afhankelijk van de verandering kan dat
bestaan uit classroom training, webinars, instructiesheets, video’s etc.

Toegankelijkheid
Introduceren van video-vergaderen is één ding, maar zorg er dan ook voor dat het voor zo veel
mogelijk medewerkers bereikbaar is. Er zijn bedrijven die videocommunicatiemiddelen introduceren
maar dit niet door de hele organisatie uitrollen. Terwijl er prima oplossingen beschikbaar zijn voor
dagelijkse operationele zaken die door de gemiddelde werknemer worden uitgevoerd.
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Stimuleren
De laatste fase is het stimuleren van gebruik. Wijs bijvoorbeeld ‘champions’ aan die de introductie
kunnen versnellen, of werk een incentive uit die gebruik van de gekozen oplossing stimuleert.
Bijvoorbeeld; “wie bespaart de meeste CO2?”
De medewerkers staan centraal in de verandering. Zij worden gefaciliteerd om tijd- en
plaatsonafhankelijk met elkaar samen te werken en zichzelf daarin voortdurend te verbeteren.
Samenwerken is een continu proces dat iedereen binnen de gehele organisatie aangaat. Hoe meer
werknemers dat inzien, hoe efficiënter het werk wordt gedaan en hoe productiever en succesvoller uw
organisatie wordt.
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Geert Timmer, ICT manager, Boac Automotive
“We hebben voor videoconferencing gekozen om het reizen te beperken. We hebben filialen in
Rotterdam, Limburg en België. Onderlinge ontmoetingen kostte de organisatie erg veel reistijd.
Medewerkers en directie zaten soms 5 uur in de auto voor een vergadering van een uurtje.”

Tom Voûte, Mede-eigenaar, Algorithmic Trading Group (ATG)
“Voor ons is videoconferencing heel belangrijk. We zitten met 15 mensen in Hong Kong, 3 in
Nederland en 2 in Curacao. Voor ons is het echt geweldig dat we 24 uur per dag, 7 dagen in
de week met elkaar verbonden zijn. Zo voelen onze mensen in Nederland en Curacao zich nooit
alleen en kunnen we real-time communiceren.”

Joris Eekhout, Directeur, VSO Nederland
“Voorheen hadden we 4 keer per jaar een fysieke vergadering met het internationale bestuur
van de organisatie. Nu nog maar één keer per jaar. Een besparing van 75 procent. Alle andere
vergaderingen doen we nu via video-vergaderen. Ook telefonisch overleg is nu vervangen door
video-vergaderen.”

Felipe Zarraute Directeur IT-systemen, Coprosa
“De videovergadermiddelen zijn zeer gebruiksvriendelijk en er was geen speciale opleiding vereist
dankzij de zeer eenvoudige bediening. Het systeem voldoet perfect aan onze verwachtingen en
we zijn zeer tevreden over de prestaties.”
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Waarom Ricoh
Niet voor niets is Ricoh wereldwijd marktleider op het gebied
van duurzame IT- en documentmanagement-oplossingen.
Wij bewijzen dat bedrijven van elke omvang efficiënter,
duurzamer en productiever kunnen werken. Daarnaast kunt
u kosten besparen en beter beheersen.
Door intensief samenwerken, creatief denken, adviseren en
trainen komen we tot oplossingen. Daarmee vereenvoudigt u
al uw documentintensieve processen en kunt u informatie beter
beheren. Ook verbetert de beveiliging van uw documenten.
Zo vertalen we uw wensen in slimme ideeën en concrete
oplossingen. imagine. change.
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