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Anders Werken, Anders Organiseren, Anders Vergaderen...
Lees in deze whitepaper wat videoconferencing voor u kan betekenen en welke (kleine) stappen nodig zijn om video-
conferencing te implementeren binnen uw organisatie?

Videoconferencing is als het ware definitief doorgebroken: waren er voorheen nog technische bezwaren te bedenken, zoals lage resolutie, 
weinig bandbreedte of de algemene werkhouding  dat men fysiek aanwezig moet zijn bij een vergadering. Nu zijn de randvoorwaarden zo-
danig verbeterd dat de stap om videoconferencing te gebruiken klein is. De techniek is voorhanden, de huidige maatschappelijke situatie 
maakt dat er steeds kritischer gekeken wordt naar de noodzaak van reizen en met het juiste toepassen van de gedragsregels kan het 
bijna niet verkeerd gaan. 
 
Belangrijk is om een business case te maken en vragen te beantwoorden als: heeft uw organisatie meerdere locaties? Hoe vaak wordt er ver-
gaderd? In deze whitepaper laten we zien dat financieel voordeel al snel te halen is met een aantal tips om efficiënt te videovergaderen en zullen 
we stilstaan bij de laatste ontwikkelingen in de techniek, de maatschappelijke ontwikkelingen en hoe u het best met deze materie kunt omgaan.  
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De Business Case
Wat is de business case voor videoconferencing? Volstaan met uitspraken van aanbieders dat u 
een investering in een videoconferencingoplossing binnen een jaar terugverdient is te kort door 
de bocht en zal per organisatie verschillen. Uitgaande van een simpel voorbeeld: 

Stel: er wordt iedere dag een uur vergaderd met drie kantoormedewerkers en twee collega’s 
die elders werkzaam zijn en waarbij deze twee niet met de trein of auto, zeg circa 100 kilome-
ter hoeven te reizen, dan  bedraagt de terugverdientijd circa een half jaar. Wordt de afstand 
groter, dan wordt de terugverdientijd korter. Wordt er niet iedere dag vergaderd, maar bij-
voorbeeld om de dag, dan wordt de terugverdientijd twee maal zo lang. Verdienen de mede-
werkers hoger dan modaal, dan zal de terugverdientijd weer korter worden. 

Kortom, voor iedere situatie is er een eigen business case! Maar deze toelichting toont wel aan 
dat de terugverdientijd voor videoconferencing kort is. Aan het eind van deze whitepaper is een 
nadere uitwerking gegeven van deze business case.

WIST U DAT.....???

Videoconferencing een effectief middel is om te communiceren en te vergaderen zonder langdurig te reizen, te overnachten, 
kostbare tijd verloren te laten gaan en om de vergadering te archiveren.

Videoconferencing een uitstekend middel is om beeld toe te voegen aan spraak zodat een bespreking effectiever en aangenamer 
wordt.

naast Videoconferencing zeker nog fysiek gezamenlijk vergaderd zal worden op de momenten die het noodzakelijk maken.

Een eenvoudige berekening laat zien dat 
veel organisaties voordeel kunnen halen 
uit het gebruik  van een videoconferencing 
systeem of –applicatie. 
De cijfers in dit voorbeeld wijzen dit uit en 
dan hebben we de ‘zachte’ componenten 
nog niet eens benoemd. Dat zal voor 
iedere organisatie anders liggen. Daarom 
is een nader onderzoek altijd de moeite 
waard!
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Maatschappelijke en Technische Ontwikkelingen

De huidige economische crisis levert de nodige uitdagingen op voor organisaties. Op creatieve wijze wordt gezocht naar 
winstmaximalisatie (alhoewel dat in deze tijd niet in grootheden kan worden gerealiseerd zoals een decennium geleden 
wel mogelijk was). Het realiseren van meer omzet in krimpende markten waar iedereen de gevolgen van de bezuinigingen 
ervaart is bijna een utopie. Dan is het logisch dat er nog meer naar de kostenkant wordt gekeken. Het Nieuwe Werken 
wordt gezien als één van de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het besparen van kosten. Binnen applicaties 
als Unified Communications zit veelal ook een component videoconferencing maar dan georiënteerd vanaf de werkplek. 
In deze whitepaper willen we de schijnwerpers richten op videoconferencing in een bredere context. Hierbij zal naast ver-
gaderen vanaf de werkplek ook vergaderen in speciaal hiervoor ingerichte videorooms worden meegenomen. 

Innervate ziet videoconferencing als één van de ‘quickwins’ voor organisaties die meerdere locaties hebben en/of die 
binnen een keten nauw samenwerken met andere organisaties. Door minder te reizen zijn vergaderingen efficiënter in 
te passen in de steeds meer onder druk staande agenda’s. Met terugverdientijden van minder dan een jaar zou iedere 
organisatie moeten nadenken welke bijdrage videoconferencing in zijn/haar organisatie kan leveren aan kostenbesparing.

De demografische ontwikkelingen, arbeidsflexibilisering, samenwerking en/of samenvoeging van organisaties en mondi-
alisering maken dat er steeds vaker vergaderd moet worden, dat er steeds vaker overleg nodig is binnen projectgroepen. 
De vraag wordt echter steeds vaker gesteld of het daarvoor nodig is om te reizen. De benodigde reistijd (files, vlieguren), 
reiskosten (hotelkosten, brandstofprijzen) en de maatschappelijke acceptatie (milieu) maakt dat er steeds kritischer wordt 
gekeken naar de noodzaak om fysiek bij elkaar te komen. Nu de techniek rond videoconferencing verbeterd is, is de stap 
klein om het binnen de organisatie in te zetten. Hierbij willen wij nog wel de kanttekening maken dat het invoeren van 
videoconferencing op een verantwoorde wijze moet gebeuren. Er zullen altijd nog vergaderingen noodzakelijk zijn waarbij 
men fysiek bij elkaar aan de vergadertafel zit. Dat heeft een praktisch en een emotioneel element. Want we blijven men-
sen en het is toch vaak ook leuk om eens op reis te gaan. Vaak wordt reizen gezien als één van de aantrekkelijke onderde-
len van het werk, zeker als het gaat om buitenlandse bestemmingen. Maar als een organisatie het aantal ‘vergaderreizen’ 
met 60-80% kan terugbrengen, zullen de besparingen fors kunnen oplopen. 
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Toekomstverwachtingen
Er zijn drie factoren die de markt voor videoconferencing de komende jaren zullen bepalen:

TECHNOLOGIE CAPACITEIT
In de eerste plaats zal dat de technologische capaciteit zijn. Hoewel videoconferencing al jaren bestaat, is de 
huidige technologische kwaliteit nu pas voldoende voor een grootzakelijke doorbraak. De belangrijkste factor 
hiervoor was IP-videotechnologie. 

BANDBREEDTE
De tweede factor die videoconferencing veder stimuleert is de beschikbaarheid aan bandbreedte. Dit is onge-
veer de belangrijkste voorwaarde voor videoconferencing, aangezien dit grote investeringen in netwerken ver-
eist. 

INTEROPERABILITEIT
De derde en laatste beslissende factor is interoperabiliteit. Naast het intern vergaderen is er een essentiële behoefte 
om ook met extern partijen te communiceren. De verwachting is dat de komende vijf jaar videoconferencing geen 
adhoc-tool zal gaan worden, zoals instant messaging of telefonie. Videoconferencing zal voornamelijk worden 
ingezet voor afgesproken vergaderingen, corporate communications en trainingsactiviteiten. Om de adoptie van 
virtueel vergaderen verder te stimuleren en als alternatief voor reizen, moeten de videoconferencingsytemen 
meer selfservicemogelijkheden bieden. Wanneer medewerkers de videoconferencingsystemen eenvoudig 
kunnen bedienen zal het gebruik ervan toenemen. IT-afdelingen moeten videoconferencing net zo gaan 
behandelen, als zij nu core applicaties of Unified Communications inzetten. Dan is videoconferencing binnen 
grootzakelijke bedrijven pas echt geadopteerd en kunnen IT-afdelingen tevens erover gaan nadenken hoe zij 
video verder willen inzetten als bedrijfstool.

Door de huidige technologische ontwikkelingen van smartphone’s, zal ook het videobellen binnen een aantal 
jaren een vlucht nemen. Houden we nu nog ons mobieltje aan ons oor, binnen een aantal jaren zullen we ons 
mobiele device voor ons houden, wanneer we met iemand aan het ‘bellen’ zijn. Door de multiparty faciliteit is 
het eenvoudig om een derde persoon tijdens de meeting er bij op te schakelen.

Samengevat zijn alle ingrediënten aanwezig om videoconferencing als volwaardige applicatie binnen 
uw bedrijf te implementeren, waarbij het een toegevoegde waarde kan bieden aan het realiseren van de 
bedrijfsdoelstellingen en het ondersteunen van de primaire bedrijfsprocessen.
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Om de voorgaande uitspraken te kunnen onderbouwen laten we een aantal ontwikkelingen rond-
om videoconferencing de revue passeren:

Videoconferencing is al enige decennia toepasbaar met wisselend succes. Dit begon in de 90-er 
jaren van de vorige eeuw met de eerste pogingen om tussen vergaderlocaties van multinationals 
videoverbindingen op te zetten, waarbij met matige beeldkwaliteit deelnemers in beide 
vergaderzalen met elkaar konden vergaderen. Meerdere ISDN-bundels werden gekoppeld om zo 
tot een acceptabel signaal te komen. De toen voorhanden techniek, de toenmalige kosten voor de 
infrastructuur en randapparatuur en het ontbreken van de noodzaak tot videoconferencing maakt 
dat deze ‘fancy’ communicatievorm lange tijd een zieltogend bestaan leidde. Inmiddels zijn de 
kansen gekeerd en wordt videoconferencing gezien als de nieuwe applicatie die een grote vlucht 
gaat nemen. Daarvoor zijn een aantal redenen. Allereerst zijn daar de omgevingsvariabelen. 

De toenemende mondialisering maakt dat bedrijven onderdeel uitmaken (of gaan maken) 
van grotere conglomeraties waardoor er wereldwijde netwerken ontstaan waarbij Research & 
Development vaak wordt gestationeerd in de Verenigde Staten of in opkomende landen zoals 
India, China of Brazilië. Ook binnen onze landsgrenzen zien we een toename in de mate waarin 
organisaties met elkaar samenwerken. Denk hierbij ook aan de overheid en de gezondheidszorg 
waar samenwerking tussen verschillende onderdelen noodzakelijk is.

Het Nieuwe Werken maakt het mogelijk de wens om meer thuis te werken (efficiëntie, mogelijkheden 
voor mantelzorg, flexibel werken, verandering in de demografische bevolkingssamenstelling) in te 
vullen. Indien er deelgenomen moet worden aan een vergadering, dan bespaart de mogelijkheid om 
dat vanuit huis te doen veel reistijd. 

Hiermee komen we direct bij een ander aspect van videoconferencing: het hoeft niet langer te gaan 
over vergaderen tussen kantoorlocaties, maar ook vanaf huis of waar dan ook. Hier raken we ook 
de reistijden als gevolg van het optreden van files. Het laatste element, dat bijdraagt tot het grote 
potentieel van videoconferencing, noemen we de techniek. Met de opkomst van internet en het 
breed beschikbaar komen van voldoende bandbreedte, zowel bij bedrijven als ook in de thuissituatie, 
en het beschikbaar komen van kwalitatief goede videoconferencing applicaties, bijbehorende 
randapparatuur en webcams thuis (separaat, maar standaard in nieuwe laptops of tablets) zijn alle 
elementen aanwezig om video vergaderen juist nu een grote vlucht te laten nemen.

Ontwikkelingen videoconferencing

Er zijn diverse technieken die 
het verschil maken of een video 
conferencingsysteem of – applicatie 
wel of niet wordt geaccepteerd. 

De toegepaste Codecs zijn hierin 
belangrijk teneinde de spraak- en 
beeldkwaliteit hoogwaardig te 
maken tot HD-niveau. Ook maakt 
het een groot verschil of het systeem 
half-duplex (vergelijkbaar met 
Skype) of full-duplex is. 

Bij full-duplex bestaat de mogelijk-
heid elkaar te onderbreken in 
het gesprek en ontstaat een ‘real 
life’ effect, alsof iedereen in 
dezelfde ruimte zit. Dat maakt de 
acceptatiegraad hoog!
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Technologisch hebben de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die van invloed zijn 
geweest op de mogelijkheden van videoconferencing. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder 
weergegeven. Vooruitlopend mag geconcludeerd worden dat de techniek geen belemmerende factor meer 
is om videoconferencing als toegevoegde waarde applicatie te implementeren.

VOIP
Net zoals telefonie en het datanetwerk zijn ook de videoconferentie systemen gemigreerd naar het VoIP 
protocol om onderling met elkaar te communiceren. Op basis van het WAN/LAN datanet van een organisatie 
kunnen de VC systemen gekoppeld worden en met elkaar communiceren. Dit betekent dat er geen separate 
vaste verbindingen meer nodig zijn, waardoor er geen additionele dure exploitatiekosten zijn. Communicatie 
met andere videoconferentie systemen buiten de eigen organisatie is nu mogelijk via internet. Hierdoor 
is geen aparte ISDN infrastructuur meer nodig en zijn er geen additionele ‘gesprekskosten’ meer. Doordat 
bandbreedte steeds minder een issue wordt, kan er meer beeldinformatie worden verstuurd tijdens een vc-
sessie met als gevolg dat de beeldkwaliteit een hogere kwaliteit heeft.

PORTFOLIO
Het portfolio van de videoconferentie systemen heeft de afgelopen jaren aanzienlijk wat ontwikkelingen 
doorgemaakt. Waren de eerste systemen geënt op vergadering tussen grote groepen, zijn de hedendaagse 
systemen geschikt voor meetings tussen kleine groepen (2 á 3 personen) en één-op-één meetings. Technologisch 
zijn de systemen tegenwoordig standaard voorzien van HD camera’s. Hierdoor is de beeldkwaliteit aanzienlijk 
verbeterd. Als mens communiceren we grotendeels(70 %) non-verbaal. Een betere beeldkwaliteit zorgt voor 
een optimale non-verbale communicatie waardoor deze toepassing eerder en vaker gebruikt wordt.

BREEDBAND INTERNET
De Nederlandse breedbandmarkt groeide tijdens het eerste kwartaal van 2011 met 1,0 procent tot 6,34 
miljoen aansluitingen op 31 maart 2011. Dit betekent dat Nederland als koploper tot de wereldtop behoort 
met het gebruik van Breedband Internet. Met Breedband Internet wordt een aanzienlijke kwaliteitsverbetering 
gerealiseerd van het beeld. In tegenstelling tot een spraakgesprek is een hogere bandbreedte om de 
beeldinformatie te ontvangen/verzenden nodig. Een videoconferentiesessie vereist een minimale bandbreedte 
van 512 Kb Up- als Downstream. Met het breedband Internet portfolio van de verschillende aanbieders 
Internet zijn er diverse mogelijkheden om een voldoende Internet verbinding beschikbaar te hebben tegen 
aanvaardbare kosten.  

Technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren
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Zoals eerder aangegeven is met name Het Nieuwe Werken een actuele ontwikkeling. Door de hoge 
penetratiegraad van de breedband Internet technologie en de steeds betere technologie van de apparatuur 
is het ook mogelijk om een videovergadering vanaf thuis te voeren. De technologische ontwikkeling die 
de mobiele breedbandtechnologie doormaakt, draagt bij dat beeldcommunicatie steeds meer wordt 
geaccepteerd. De nieuwste mobiele devices zijn standaard voorzien van een camera gecombineerd met een 
data-abonnement van een mobiele provider. Het is voor de consument zeer eenvoudig om een beeldgesprek 
op te zetten.

HARDWARE
De technologische ontwikkelingen van de hardware van de afgelopen jaren heeft er toe bijgedragen dat 
videoconferencing van de laptop mogelijk is. Dit stelt wel hoge eisen aan de kracht processor snelheid en het 
geheugen van de computer. Daarnaast zijn applicaties zoals Microsoft Office Communicator, Skype, MSN etc. 
volledig geaccepteerde applicaties geworden. Tegenwoordig worden nieuwe technologische ontwikkelingen 
eerst door de consumentenmarkt geaccepteerd en vervolgens in de zakelijke omgeving overgenomen. Een 
aantal jaar geleden was dat precies andersom.

Een belangrijk aspect voor videoconferencing is het vergaderen buiten de eigen organisatie, of anders gezegd 
tussen verschillende bedrijven en instellingen. Hierbij komen beveiligingsaspecten aan de orde aangezien vi-
deoconferencing beide bedrijfsnetwerken met elkaar in verbinding brengt. Daar waar de Security Officer het 
liefst het bedrijfsnetwerk volledig zou willen afsluiten van de buitenwereld (hij/zij heeft al moeten toestaan 
dat het wereldwijde web benaderd kan worden) en waar via e-mail allerhande informatie kan worden uitge-
wisseld, zal voor videoconferencing ook weer een ‘opening’ gemaakt moeten worden naar de buitenwereld. 
Daarnaast zal er geconnecteerd moeten worden tussen verschillende videoconferencing systemen, aange-
zien er verschillende aanbieders zijn op deze markt. En niet te vergeten: er zijn ook providers die vanuit hun 
eigen datacenter een dienst als videoconferencing kunnen bieden.

Beveiligingselementen spelen ook een rol bij videoconferencing vanuit de ‘cloud’. Hierbij kan worden gewerkt 
met certificaten of met unieke sleutels, afhankelijk van het aanbod van de dienstenleverancier. Hierbij hoeft 
de gebruiker nauwelijks te investeren in apparatuur en applicaties.

Videoconferencing in de keten en/of met partners
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Gedrag en Cultuur
Videoconferencing is een andere manier van vergaderen. Dit vraagt van de deelnemers een andere 
benadering. En hoewel sommige regels voor de hand liggen willen we hier enkele tips geven:

1. Aangezien er geen voorgesprek/lobbygesprek bij de koffieautomaat mogelijk is voorafgaan-
de aan de vergadering, moet u dit zelf initiëren voorafgaande aan de video-

 conference.
2. Houd de vergadering kort en krachtig (zou voor iedere vergadering moeten gelden). Bij 

videoconferencing is de kans op afleiding (zeker als men thuis zit) groter, dus zorg dat men 
niets wil missen!

3. Bereid u goed voor op de videoconference, lees u in op het onderwerp (zou voor iedere 
vergadering moeten gelden).

4. Gebruik visuele ondersteuning van uw betoog (zou voor iedere vergadering moeten gel-
den).

5. Als er gebruik wordt gemaakt van een centrale vergaderfaciliteit, zorg dat deze geschikt is 
gemaakt voor videoconferencing. En als u thuis mee vergadert zorg voor een neutrale ach-
tergrond zonder dat gezinsleden langslopen.

6. Zorg dat er niet teveel deelnemers zijn, tenzij het een de vergadering eenrichtings-
 verkeer is. De vergadering moet te beheersen zijn door de gespreksleider en iedereen moet 

aan bod kunnen komen (zou voor iedere vergadering moeten gelden).
7. Zorg dat de normale manieren van vergaderen ook met videoconferencing (of misschien 

wel juist met videoconferencing) worden gehanteerd. Dus niet in de rede vallen, ruimte 
geven voor respons, elkaar aankijken, enzovoort.

Bovengenoemde regels zullen bijdragen aan de succesvolle implementatie en acceptatie in de or-
ganisatie. Maar de meest belangrijke regel om tot een succesvolle omarming te komen is dat de 
directie en het management hierin een voorbeeldfunctie vervult. 
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Videoconferencing: niet alleen een bezuiniging!
In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat de tijd rijp lijkt te zijn voor de grootschalige invoering van videoconferencing. De techniek is voor-
handen, de huidige maatschappelijke situatie maakt dat er steeds kritischer gekeken wordt naar de noodzaak van reizen en met het juiste toepassen 
van de gedragsregels kan het bijna niet verkeerd gaan.

Wanneer er op afstand wordt vergaderd dan biedt videoconferencing duidelijk voordelen ten opzichte van een teleconferentie (dus alleen spraak). 
Nu mag videoconferencing een vorm van bezuinigen lijken, het voorgaande maakt ook duidelijk dat het waarde toevoegt. Zo zal de drempel om een 
vergadering in te plannen lager zijn als het een videoconference wordt. Zonder reistijd heeft men eerder ruimte in de agenda. Sterker nog, met een 
smartphone of een tablet bij de hand kan het ook onderweg of op welke plaats dan ook.

En dit biedt ook weer andere mogelijkheden met toegevoegde waarde: bijna iedereen heeft een smartphone met camera of gaat deze binnenkort aan-
schaffen. Dat maakt het mogelijk om ook vanaf de smartphone (één-op-één) te vergaderen of, anders gezegd, te gaan beeldbellen. Men belt met elkaar 
met de camera aan. Men ziet elkaar tijdens het gesprek en voegt zo de rijkheid van beeld toe aan wat tot nu toe een eenvoudig telefoongesprek was.
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Leveranciers en fabrikanten

Enkele keyplayers op het gebied van videoconferencing zijn (in alfabetische volgorde):
•	 Cisco (voorheen Tandberg);
•	 Hewlet Packard;
•	 LifeSize;
•	 Polycom.

Daarnaast zijn er nog een aantal lokale fabrikanten met hun eigen oplossing en er zijn aanbieders die zich concentreren op het leveren van 
diensten vanuit de cloud, zoals Comvenience.

Leveranciers in Nederland die nadrukkelijk op de markt van videoconferencing actief zijn, zijn (ook in alfabetische volgorde):
•	 Dekom;
•	 Dimension Data;
•	 GO Telecom;
•	 KPN Talk & Vision;
•	 Q-Conference;
•	 Video for Conference;
•	 Vision Connected;
•	 Verschillende Cisco partners;
•	 Verschillende HP partners.

Ook het overbekende Skype biedt videoconferencing (o.a. met Skype for Windows), maar dan gericht op een specifiek marktsegment. Uiteraard 
is deze opsomming niet compleet en aan verandering onderhevig.
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3. Design
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tation

6. Change 
Management

REQUIREMENTS

Implementatie

Een goede implementatie van ‘videoconferencing’ leidt uiteindelijk tot vele voor-
delen. Medewerkers kunnen efficiënter en effectiever met elkaar communiceren 
en er zal een aanzienlijke reductie worden gerealiseerd van aantal zakelijke verre-
den kilometers. Hierdoor kan een constructieve bijdrage worden verleend aan de 
daling van uitstoot van CO2.

Door een goede technologisch oplossing, een daarbij overkoepelende dienstverlening 
(processen, servicedesk) en een gedragenheid vanuit het management is het 
mogelijk om deze nieuwe dienstverlening tot een succes te maken. Hierbij geldt dat 
zowel de techniek als de omringende dienstverlening optimaal dient te zijn ingericht. 
De techniek dient kwalitatief hoogstaand en intuïtief te zijn met een professionele 
additionele dienstverlening.

Voor een goede implementatie dienen de 
volgende stappen worden ondernomen:

Stap 1 :  Inventariseren huidige situatie en   
  bepalen van de scope

Stap 2 :  Opstellen Programma van Eisen (PvE)

Stap 3 :  Selectie en aanbesteding

Stap 4:  Contracteren

Stap 5:  Implementatie

Stap 6:  Beheer
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Conclusies
Steeds meer organisaties gebruiken videocommunicatie voor de contacten met hun klanten, partners en toeleveranciers. Ook voor onderlinge 
contacten tussen medewerkers, al dan niet op verschillende locaties, kan videocommunicatie een grote rol spelen. Videocommunicatie verandert de 
manier waarop bedrijven opereren en mensen samenwerken. En de ontwikkelingen gaan snel, er is steeds meer mogelijk, ongeacht de te overbruggen 
afstanden. Van besloten incidentele (ad hoc) videoconferenties tussen twee of meer locaties - waar ook ter wereld - tot openbare webvideo-tools, 
van naadloos geïntegreerde videovoorzieningen in bestaande bedrijfsprocessen tot platforms voor o.a. interactieve video-oplossingen voor mobiele 
netwerken. Kortom, videocommunicatie heeft meer dan ooit de toekomst!

Continue innovatie 
Technieken en toepassingen voor visuele communicatie ontwikkelen zich in hoog tempo. Videocommunicatie biedt organisaties  concrete voor-delen, 
zoals méér efficiency en méér rendement in bedrijfsprocessen. Het bespaart reistijd, bevordert een snellere uitwisseling van kennis(bronnen) en 
ervaring en het vergroot de inzetbaarheid van experts. Wilt u eens onderzoeken met welke terugverdientijd u uw directie/bestuur kunt over-
tuigen?
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Videoconferencing is straks niet meer weg te denken als een gewone vorm van communiceren in een 
bedrijfsproces en hoort straks tot de standaard ICT-bedrijfsmiddelen, in het rijtje telefonie, smartphone, 

mailberichten, Unified Communications en videoconferencing.

 De Business Case:
Dit zal per organisatie verschillen, maar we nemen wat uitgangspunten. De lezer kan deze ook voor zichzelf invullen.

• Aantal vergaderingen per dag: 2
• Gemiddelde duur van een vergadering 2 uur
• Aantal deelnemers op kantoor: 3
• Aantal deelnemers op afstand: 2 (1 reist per trein en 1 reist met een leaseauto)
• Gemiddelde reisafstand: 100 kilometer
• Gemiddelde reistijd: 3 uur
• Gemiddelde duur videoconferencing: 1 uur (dus 1 uur besparing in efficientie)

Niet meegenomen in deze berekening zijn eventuele kosten voor een lunch en de daarmee gepaard gaande tijdsbesteding.

In deze berekening wordt dus per vergadering € 87,60 (€ 27,60 treinretour en € 60,00 aan gebruikskosten van de leaseauto) aan reiskosten 
en € 312,40 aan loonkosten. Als dan ook de standaard opnamefunctionaliteit wordt gebruikt, hoeft de secretaresse niet te notuleren, maar 
kan zij achteraf de meest relevante onderdelen te notuleren. Met iedere werkdag een verdeglijke vergadering zal de totale besparing op 
ruim € 70.000,00 uit komen op jaarbasis.

De investering die daarvoor nodig is bedraagt circa € 30.000,00. Dat betekent dat in dit eenvoudige rekenvoorbeeld een terugverdientijd 
kan worden gerealiseerd van minder dan een half jaar. Als de reisafstand verdubbelt dan zal de terugverdientijd al worden bereikt na 
enkele maanden. Nu is dit maar een eenvoudige berekening met slechts enkele gebruikers van het systeem, maar bij een grotere inzet zal 
de toegevoegde waarde van een dergelijk videoconferencing systeem alleen maar groter worden. Als er een internationale (vlieg)reis kan 
worden bespaard wordt de berekening alleen maar gunstiger.
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Waarom Innervate?

Innervate is een eredivisiespeler in het vakgebied van informatietechnologie en ICT 
infrastructuur. Onze diensten zijn gericht op advies, software-ontwikkeling en trainingen.            
De professionals van Innervate zijn allemaal spelers’ met hun eigen specifieke expertise 
en praktijkervaring. Innervate kan de werkprocessen in uw organisatie geheel overzien 
en exact de puntjes op de ‘i’ zetten. Dit levert voor de klant een slimme oplossing op en 
100% kans op een succesvol project.

Innervate        Innervate Midden Nederland
Aziëlaan 14       De Corridor 21 A
6199 AG Maastricht-Airport    3621 ZA Breukelen

T +31 (0) 43 358 1880   

E info@innervate.nl 
         
W  www.innervate.nl
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Volg ons op Linkedin:   http://nl.linkedin.com/innervate

Volg ons op TwiTTer:    #InnervateNL

Volg ons op Facebook:   Innervate NL
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Deze Whitepaper is opgesteld door Huub Jongstra en Marcel Ederveen, beiden 
Senior Consultants bij Innervate, op basis van hun project- en onderzoekservaring 
op het gebied van videoconferencing.

Maastricht, 2012


