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INLEIDING
Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De meeste 

e-commerce bedrijven zijn al lang aan de slag met Artificial 

Intelligence zoals chatbots. Andere trends, waaronder Mixed 

Reality en Machine Learning, worden steeds actueler. Door 

de snelle ontwikkelingen verandert jouw rol binnen de 

organisatie. 

Als IT Manager, Applicatie Architect of Functioneel 

Applicatie Manager is het van belang om op de hoogte 

te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het thema 

“Modern Workplace”. Met regelmaat check je welke nieuwe 

applicaties, tools en functionaliteiten er bijkomen in het 

applicatielandschap. De realiteit is dat de business ook van je 

verwacht dat je de nieuwste technologieën faciliteert.

Over vijf jaar zijn Artificial Intelligence, Mixed Reality en 

Modern Worklife namelijk niet meer weg te denken uit onze 

dagelijkse werkzaamheden. In deze whitepaper volgen 

praktische adviezen en voorbeelden.  
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Om je bij te spijkeren wat de ontwikkelingen 

betekenen voor jou en jouw collega’s, schrijven wij 

(iWRITER) in samenwerking met Microsoft deze 

whitepaper. We leggen uit welke veranderingen er in 

Microsoft-technologie plaatsvinden en wat jouw rol 

hierin is. Microsoft integreert nieuwe technologieën 

in de digitale werkplek en wil jou daarbij betrekken.  

In Office 365 voegt Microsoft maandelijks nieuwe 

applicaties, tools en functionaliteiten toe. 

Microsoft innoveert dus continu. Om deze reden 

gaan veel organisaties automatisch mee met de 

continue stroom aan updates. Hiermee zorg je ervoor 

dat de updates op alle devices beschikbaar zijn. 

De jongste generaties werkenden hebben namelijk 

andere technologiebehoeften dan oudere generaties. 

Ze vinden het belangrijk om de laatste tools te 

bezitten en deze te kunnen checken op alle devices. 

Als organisatie moet je dat erkennen en de juiste 

functionaliteiten aanbieden. 

“De jongste 
generaties werkenden 

hebben andere 
technologiebehoeften 
dan oudere generaties. 

Ze vinden het belangrijk 
om de laatste tools 

te hebben en deze te 
kunnen checken  
op alle devices. ” We behandelen een aantal veelvoorkomende vraagstukken voor afdeling IT:

° Hoe denk je over het downloaden van externe  

applicaties door medewerkers? 

° Wist je dat een technologische generatiekloof nadert? 

° Welke rol heeft Office 365 bij “Modern Worklife”:  

dáár waar je privéleven steeds meer integreert met je zakelijke leven?
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Hoe houd ik balans tussen controle en vrijheid?

Voor de IT-afdeling is het een uitdaging om de 

nieuwste technologie te faciliteren en tegelijkertijd 

veiligheid te waarborgen. De ideale situatie is 

het vinden van balans tussen productiviteit van 

medewerkers en voldoen aan regelgevingen zoals 

de AVG. Een alternatieve denkwijze is hierbij van 

belang: accepteer dat je geen grip meer hebt op wat 

medewerkers downloaden. Al bied je het volledige 

Office 365 pakket aan, inclusief dagelijkse updates; 

het ontstaan van schaduw IT voorkom je niet. 

Leg geen restricties op aan het downloaden van 

applicaties buiten het Office 365 pakket om. 

Wat je wél kunt doen, is medewerkers bewustmaken 

van het feit dat er alternatieve tools beschikbaar 

zijn binnen Office 365. Medewerkers willen 

zo efficiënt mogelijk hun werk doen en een 

applicatie downloaden biedt snel hulp. De externe 

applicaties bieden bijvoorbeeld hulp bij projecten 

die medewerkers in samenwerking met externen 

uitvoeren. Slack, Google Drive en Dropbox zijn 

veelvoorkomende applicaties die medewerkers 

downloaden, terwijl OneDrive en Teams binnen 

Office 365 dezelfde functionaliteiten hebben. 

Zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn 

van de keuzes die zij hebben. Hoe je dat kunt 

bewerkstelligen, lees je in de whitepaper ‘In drie 

stappen naar adoptie van Office 365’. 

De manier van communiceren verandert binnen organisaties. 
Medewerkers werken op meerdere devices en ze werken binnen en 
buiten ketens. Hierdoor verandert de rol tussen IT en de business. 
Het Office 365 pakket werd gedreven vanuit IT-perspectief. 
Maar met de kennis en kunde die medewerkers tegenwoordig 
van technologie hebben, is de beheerstrategie vanuit het IT-
gedachtegoed niet meer van toepassing. Hiermee gaan de 
volgende twee uitdagingen gepaard: 

° Het voorkomen van schaduw-IT.

° Het verkleinen van de technologische generatiekloof. 

DE MODERN 
WORKPLACE: 
CONTROLE EN 
VRIJHEID VAN  
WERKEN VOOR 
DIVERSE GENERATIES

76 OFFICE 365 EN DE KOMST VAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MIXED REALITY EN 3DVAN DIGITAL WORKPLACE NAAR MODERN WORKLIFE

https://www.iwriter365.com/nl/community/whitepapers/in-drie-stappen-naar-adoptie-van-office-365/?utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_campaign=van-digital-workspace-naar-modern-worklife&utm_content=adoptie-office-365
https://www.iwriter365.com/nl/community/whitepapers/in-drie-stappen-naar-adoptie-van-office-365/?utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_campaign=van-digital-workspace-naar-modern-worklife&utm_content=adoptie-office-365
https://www.iwriter365.com/nl/?utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_campaign=van-digital-workspace-naar-modern-worklife
https://www.iwriter365.com/nl/?utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_campaign=van-digital-workspace-naar-modern-worklife


Dit bewustwordingsproces creëert begrip bij de 

medewerker en voorkomt gedeeltelijk dat ze zelf 

applicaties gaan downloaden. Applicaties beheersen 

is niet meer mogelijk, beheren wel. Je hebt inzicht in 

wie welke tools gebruikt binnen Office 365, waardoor 

je het gebruik van bepaalde functionaliteiten kunt 

stimuleren of juist ontmoedigen. 

Hoe gaan diverse generaties hiermee om?

Een andere uitdaging voor de IT’er de komende 

jaren is de technologische generatiekloof die 

eraan komt. Over een aantal jaren heeft een 

gemiddelde organisatie vijf generaties werkenden 

met eigen technologische voorkeuren. Dit gaat 

een spanningsveld opleveren. De babyboomers 

geven voorkeur aan communiceren via e-mail. 

Daarentegen hebben millenials een sterke voorkeur 

voor communiceren via whatsapp en social media 

kanalen.  

Whatsapp is een handige applicatie voor 

communicatie, maar het delen van vertrouwelijke 

informatie of klantinformatie via deze applicatie 

kan problemen opleveren met wetten als de AVG. 

Het alternatief en tevens een de middenweg voor 

alle generaties voor e-mailen en whatsappen is 

bijvoorbeeld de chatfunctie in Teams of Skype for 

Business. Deze functie geeft een whatsappachtig 

gevoel, maar vindt plaats binnen Office 365 en 

voldoet aan de wet- en regelgevingen. Omdat de 

informatie binnen de muren van je organisatie blijft. 

Zorg dat medewerkers op de hoogte zijn van dit 

soort alternatieven en dat ze ermee kunnen werken.

Medewerkers zijn zich dus niet altijd bewust van 

de applicatiemogelijkheden. Een andere factor die 

meespeelt in de applicatiekeuze is tijdsdruk. Wanneer 

jouw collega’s met externen samenwerken, voeg 

je de externe contacten hoogstwaarschijnlijk eerst 

toe aan de Active Directory. Vervolgens geef je ze 

toegang tot het juiste portaal. Als dit proces te lang 

duurt, worden de documenten al gedeeld via een 

externe applicatie zoals Google Drive. Leg uit dat je 

vanwege veiligheidszaken en andere richtlijnen het 

toevoegen van een extern contact niet direct kan 

voltooien.  
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DE ROL VAN 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE  
IN OFFICE 365

Tegenwoordig zijn trainingen niet meer nodig, omdat nieuwe 
technieken intuïtief werken en erop gemaakt zijn om de 
nieuwe gebruiker te begeleiden. Artificial Intelligence is zo’n 
techniek waarmee uitleg en begeleiding in de applicatie zelf 
gaan plaatsvinden. Alle informatie die met het product te 
maken heeft, wordt verweven in het product zelf. Als je in de 
applicatie aan het werk bent, ontvang je ondersteunende 
informatie. Dit kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld een 
introductie, suggesties, een tip of een video. 

Artificial Intelligence in Office:  
je eigen persoonlijke assistente 
en adviseurs 
Artificial Intelligence is onderdeel van de transitie 

van digital workplace naar modern workplace. In 

de modern workplace is er meer aandacht voor 

veiligheid en productiviteit. De modern workplace 

bestaat uit een combinatie van drie componenten: 

 ◦ Persoonlijke productiviteit;

 ◦ Teamproductiviteit;

 ◦ Veiligheid. 

Hoe bereik je als IT’er dat alle generaties aan de slag gaan met 

applicaties? Betrokkenheid en motivatie zijn de belangrijkste 

elementen om dit te bereiken. Het werken met nieuwe technologie 

is vaak een kwestie van gewoon doen. De millennials pakken nieuwe 

technologie meteen op en gaan ermee aan de slag, terwijl de 

babyboomers terughoudender zijn. Zij zijn gewend om training te 

krijgen: jarenlang is gecultiveerd dat je met nieuwe applicaties niets 

mocht doen totdat je de training had voltooid. 

Maar je trainingen voor de huidige technologie zijn deze alweer 

verouderd voordat de medewerkers ze hebben afgerond. Vergelijk 

het met elektronisch bankieren, daarvoor krijg je ook geen training.
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Een aantal praktische voorbeelden hoe dit in de 

praktijk in Office eruit gaat zien:

Microsoft Outlook zal je nieuwe assistent 
worden
Outlook gaat je proactief ondersteunen bij de 

taken die je verricht en de doelstellingen die je 

wilt bereiken. In Outlook heb je in het verleden 

data verzameld, zoals meetings, veelgebruikte 

functionaliteiten en e-mailverkeer. Zelflerende 

systemen ondersteunen je op basis van de 

verzamelde data in het optimaal gebruikmaken 

van Outlook. Outlook zal bijvoorbeeld uit zichzelf 

activiteiten gaan voorstellen. Activiteiten worden 

gebaseerd op eerder uitgevoerde handelingen, zoals 

meetings die in je agenda staan en de manier waarop 

je samenwerkt. Ook zal Outlook hierbij (net als 

e-mails nu) bepalen welke meetings prioriteit hebben 

en welke niet. 

Als een collega je bijvoorbeeld uitnodigt voor 

een meeting van een uur, stelt Outlook voor op 

basis van data uit het verleden om de meeting 45 

minuten te laten duren. Of als je uitgenodigd wordt 

voor een afspraak en dat moment je niet schikt, 

stelt Outlook een andere data voor waarop alle 

deelnemers beschikbaar zijn. Op basis van informatie 

uit het verleden plant Outlook dus effectiever 

meetings. Outlook helpt je ook effectiever en veiliger 

bestanden te versturen. Als je een bijlage toevoegt 

aan een e-mail, geeft Outlook aan dat een veiligere 

optie is om het bestand met behulp van OneDrive te 

versturen.

Microsoft Word, Excel en PowerPoint 
worden je nieuwe adviseurs
In Word gaat Artificial Intelligence ook een grotere 

rol innemen. Word geeft je met behulp van data 

bijvoorbeeld advies over genderneutraliteit. 

De woorden ‘verpleegster’ en ‘verpleger’ zijn 

bijvoorbeeld niet genderneutraal. Word stelt voor 

om in plaats daarvan het genderneutrale woord 

verpleegkundige te gebruiken. 

Op basis van gedrag ontvang je in Word 

pushberichten met advies. Als Word een patroon 

ontdekt in het opstellen van documenten, stelt 

het programma zelf voor om een sjabloon 

te gebruiken. Word kan gekoppeld zijn aan 

templatemanagementsoftware als iWRITER en haalt 

data op uit CRM-systemen. Word kan herkennen dat 

je veel communiceert met een selectie klanten en 

voorstellen om automatisch contactgegevens in het 

document te laden.

Artificial Intelligence is ook van toepassing op 

PowerPoint. Als een gebruiker dia’s opmaakt, 

stelt PowerPoint verschillende designs voor. Een 

gebruiker heeft keuze uit een aantal voorbeelden 

met afbeeldingen of tekst. Artificial Intelligence helpt 

je tevens in Excel. Grafieken of diagrammen die je 

in Excel plot, komen mogelijk in een andere vorm 

beter tot hun recht. Excel stelt bijvoorbeeld voor om 

een cirkeldiagram in plaats van een staafdiagram te 

gebruiken.

Artifical Intelligence in My Analytics, Security & Stream in Microsoft 
Office 365 

My Analytics: efficiënter je tijd besteden
Een functionaliteit waarin Artificial Intelligence 

de persoonlijke productiviteit verbetert, is My 

Analytics. Deze applicatie geeft een overzicht van de 

tijdsbesteding van de week ervoor, zoals meetings, 

1-op-1 gesprekken en de tijdsbesteding in specifieke 

apps. Iedere week ontvang je tips over hoe je de 

komende week de tijd efficiënter besteedt en 

bepaalde zaken effectiever uitvoert. 

Op afdelingsniveau helpt Workplace Analytics in 

je productiviteit. De verschillen tussen afdelingen 

komen naar voren in deze applicatie. Workplace  

 

 

Analytics geeft een geaggregeerd beeld over 

de hele organisatie. In het overzicht staat welke 

afdelingen de meeste interne meetings hebben, 

welke medewerkers het vaakst naar klanten gaan 

en hoeveel tijd afdelingen besteden aan Microsoft 

Office. Binnen de sales afdeling kun je bijvoorbeeld 

vergelijken hoeveel uur de accountmanagers bij 

klanten besteden. De ene accountmanager kan twee 

keer zoveel tijd spenderen bij klanten als een andere 

accountmanager, maar dit betekent niet automatisch 

meer successen. Aan de hand van deze cijfers en de 

resultaten van de afdeling sales kan de salesmanager 

bijsturing geven.
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Security: veiliger werken door  
Office 365 
Artificial Intelligence helpt eindgebruikers 

binnen jouw organisatie veiliger te werken. 

De functionaliteiten in Office 365 zijn zodanig 

ingericht dat ze aan de wet voldoen met behulp van 

oplossingen zoals Office 365 Enterprise Mobility en 

Azure Information Protection. 

Eindgebruikers zijn zich echter niet altijd bewust van 

systemen die voor veiligheid zorgen en wat veilig 

werken precies inhoudt. Artificial Intelligence maakt 

ze daarom bewust van hun onbewuste onveilige 

gedrag. Een sheet met NAW-gegevens verzenden via 

e-mail is bijvoorbeeld onveilig. Als een medewerker 

dit als bijlage invoegt, wordt er met behulp van 

Artificial Intelligence een pushbericht verstuurd 

dat er in de bijlage persoonsgegevens staan en de 

gebruiker hierdoor risico loopt. Outlook adviseert 

een alternatieve manier om het bestand te delen, 

zoals SharePoint, OneDrive of Teams. Artificial 

Intelligence herkent dus patronen en grijpt in. Op 

deze manier worden medewerkers zich bewust van 

een veilige werkwijze.

Stream: video’s bekijken die  
voor jou relevant zijn
Microsoft Stream is de opvolger van Office 365 

Video. Stream is een videoservice met meerdere 

functionaliteiten. De applicatie herkent met behulp 

van Artificial Intelligence gezichten en objecten 

en analyseert wanneer deze in beeld komen. Dit 

werkt als volgt; je typt keywords of een zin in de 

zoekbalk en Stream spoelt door naar de betreffende 

gedeeltes van de video die deze content bevat. Als 

je bijvoorbeeld ‘technologie’ intypt, zie je alleen de 

gedeeltes van de video waar het over technologie 

gaat. Of als je alleen de stukken wilt zien waarin 

Nate voorkomt, dan type je ‘Nate’ in en kun je de 

gedeeltes van de video bekijken waarin Nate aan het 

woord is.

“Artificial Intelligence 
maakt gebruikers 
bewust van hun 
onbewuste onveilige 
gedrag.”
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HoloLens Layout 3D-ontwerpen
Met Microsoft Dynamics 365 kun je de HoloLens 

al voor verschillende doeleinden gebruiken. Een 

voorbeeld hiervan is de HoloLens Layout. Hiermee 

kun je met de HoloLens 3D-ontwerpen vanuit je 

laptop in een fysieke ruimte plaatsen als hologram. 

 

Op deze manier zie je objecten niet meer alleen in 3D 

op je laptopscherm, maar kun je daadwerkelijk zien 

hoe objecten in 3D in de ruimte staan waar je ze wil 

plaatsen. Deel het hologram live met stakeholders en 

beslis of het design en de plaatsing in de ruimte aan 

de vereisten voldoen. 

Microsoft blijft ontwikkelingen doorvoeren op het gebied van 
Artificial Intelligence in het bedrijfsleven, maar ook op het 
gebied van Mixed Reality worden er grote stappen gemaakt. 
Mixed Reality is een combinatie van de werkelijke wereld met 
de virtuele wereld die gecreëerd wordt bij het opzetten van 
een HoloLens. Video, beeld, geluid en hologrammen kunnen 
gekoppeld worden aan bestaande objecten in de werkelijke 
wereld. Functionaliteiten hiervan zul je steeds vaker in Office 
365 gaan terugzien. 

DE TOEKOMST 
IN HET 
BEDRIJFSLEVEN: 
MIXED REALITY
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Case HoloLens Remote Assistent
Een andere mogelijkheid van de HoloLens is de 

HoloLens Remote Assistent. Stel, je zit op kantoor en 

een collega is bij een klant en heeft een technisch 

probleem. Ze heeft informatie nodig die ze op locatie 

niet heeft. Ze zet de HoloLens op en nodigt je via 

de HoloLens uit om live mee te kijken. De HoloLens 

projecteert de ruimte waarin je collega zich bevindt. 

Je kijkt mee via je laptop en geeft aanwijzingen om 

het probleem op te lossen. Als je collega documenten 

nodig heeft, verstuur je deze en kan je collega deze 

documenten direct via de HoloLens openen. Je 

collega projecteert het document op de HoloLens 

en werkt tegelijkertijd aan het probleem. Door deze 

nieuwe manier van samenwerken, los je sneller en 

efficiënter problemen op.

“De combinatie 
van SharePoint en 
Mixed Reality stelt 

iedereen in staat om 
visueel aantrekkelijke 

omgevingen te creëren 
die op ieder device 
beschikbaar zijn.”

SharePoint in 3D-omgeving
Ook in SharePoint is het mogelijk om Mixed Reality 

te verwerken. Met SharePoint Spaces kun je data, 

bestanden en documenten in SharePoint in 3D 

benaderen. SharePoint Spaces biedt een geheel 

nieuwe ervaring, omdat je vanuit elke hoek de 

content in 3D kunt bekijken. De combinatie van 

SharePoint en Mixed Reality stelt iedereen in staat 

om visueel aantrekkelijke omgevingen te creëren die 

op ieder device beschikbaar zijn.

Bouw bijvoorbeeld een site zoals hieronder 

weergegeven in een 3D-omgeving die voorzien is 

van omgevingsgeluiden, achtergrond en belichting. 

Organisaties kiezen bijvoorbeeld voor SharePoint 

Spaces om data real-time te visualiseren, ter 

ondersteuning van het onboarding proces van 

nieuwe medewerkers, om de productcatalogus in 3D 

te weergeven en om ondersteuning te bieden in de 

vorm van 360 graden productvideo’s.
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Overgang van de digitale werkplek naar het moderne werkleven
In de overgang van de digitale werkplek naar 

de moderne werkplek ligt er meer focus op 

de productiviteit en veiligheid. De moderne 

werkplek bestaat uit een verhoogde persoonlijke 

productiviteit, efficiënter samenwerken in teams en 

een optimale beveiliging. In een moderne werkplek 

dient er ook ruimte te zijn voor integratie tussen 

zakelijk en privé om de beste worklife voordelen 

te benadrukken. We gebruiken namelijk onze 

zakelijke devices ook steeds vaker privé, waardoor 

de scheiding tussen zakelijk en privé vervaagt. In 

de overgang van de moderne werkplek naar het 

moderne werkleven ga je op zoek naar de juiste 

balans tussen zakelijk en privé. Nu proberen we 

het bewust gescheiden te houden, omdat we bang 

zijn dat ons zakelijke leven ons privéleven gaat 

overheersen. Maar het is juist efficiënter om beide 

te combineren. Door ons zakelijk- en privéleven te 

integreren, komen de beste worklife benefits naar 

voren. 

De verschillen en overgang van de digitale werkplek 

naar het moderne werkleven:

MODERN WORK-
LIFE: INTEGREER  
JE ZAKELIJKE-  
EN PRIVÉLEVEN

Digitale werkplek Moderne werkleven

Beheerd door IT Beheerd door IT met veel vrijheden

E-mail gedreven Sociaal gedreven

Helpfunctie Advies van zelflerende systeem (AI)

Regelmatig updates Continue updates

Geen analytics Maximale productiviteit door analytics

3D-beeld op laptopscherm 3D-beeld in fysieke wereld met HoloLens

Geen beveiliging tegen eigen acties Bescherming bij onveilige interne of externe acties in Office-applicaties

Beveiliging zonder bescherming tegen bedreigingen Realtime beveiliging met Secure Enterprise en Azure AD 

Scheiding zakelijk en privé Integratie tussen zakelijk en privé

Tekstgestuurde opdrachten Spraakgestuurde opdrachten

Reactieve modellen Proactieve modellen
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Combineer je e-mail en meetings 
met gezinssituaties 
In het moderne werkleven zie je dus meer integratie 

tussen werk en privé. We ontvangen nu bijvoorbeeld 

zakelijke en privé e-mail op twee aparte platformen, 

bijvoorbeeld Gmail en Outlook, terwijl integratie in 

één applicatie efficiënter is. Ook de zakelijke en privé 

agenda zullen meer geïntegreerd worden. Dit vereist 

wel een alternatieve denkwijze. Het is cultuur- en 

generatieafhankelijk of iemand deze verandering kan 

maken. Een medewerker moet bijvoorbeeld bereid 

zijn om de zakelijke en privé agenda te combineren 

en afspraken als de tandarts en verjaardagen in de 

agenda te zetten. In een cultuur waar machtsafstand 

en formaliteiten hooggewaardeerd worden, zullen 

ze hier meer moeite mee hebben dan in een cultuur 

waarin dit niet het geval is. Dit kan per cultuur 

verschillen, maar natuurlijk ook per organisatie of per 

werknemer. 

Office 365 speelt op het moderne werkleven in 

door Teams voor privédoeleinden beschikbaar te 

stellen. Hierin kunnen medewerkers binnen hun 

gezin de agenda’s makkelijk naast elkaar leggen, 

de gemeenschappelijke agenda beheren en 

gezamenlijke documenten uploaden en updates 

delen. Dit is de eerste applicatie die een integratie 

zal vormen tussen het zakelijk- en privéleven met als 

doel om efficiëntie te bevorderen.

Geef Cortana of Alexa de 
opdracht
Spraak in de vorm van chatbots is één van de 

onderdelen in het moderne werkleven die verder 

doorontwikkeld worden met Machine Learning. 

Binnen nu en vijf jaar is een groot deel van alle 

zoekopdrachten spraakgestuurd. Dit geldt niet alleen 

voor privé- maar ook voor zakelijke zoekopdrachten. 

Cortana is de spraakassistent van Microsoft. Het is 

ingebouwd in Windows, Outlook en Teams en biedt 

ondersteuning in Office 365. Cortana helpt je om 

meetings te plannen, je aan afspraken te houden 

en te vertalen. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe je 

dag er uitziet en Cortana vertelt je welke meetings 

er gepland staan. Vervolgens vraag je Cortana een 

e-mail te sturen naar je collega dat de locatie is 

gewijzigd. Cortana werkt samen met Alexa zodat je 

ook thuis kunt vragen of Cortana via Alexa het licht 

uitdoet of een Uber bestelt. Cortana praat nog in het 

Engels. Het zal nog even duren voordat Nederlands 

beschikbaar is, omdat we een klein taalgebied zijn. 

Spaans, Engels, Chinees en Duits krijgen voorrang.

Spraakassistent systemen worden al door enkele 

organisaties gebruikt en zullen in de toekomst een 

grotere rol gaan spelen.  

Live, realtime vertalingen is al jaren een belofte, maar 

het automatiseringsproces is complex en verloopt 

traag. Woorden betekenen namelijk niet in iedere 

zin hetzelfde. Een spraaksysteem heeft moeite 

met de betekenis te interpreteren en te koppelen 

aan de zin en de context. De kans op verkeerde 

interpretatie is dan groot. Toch zijn er in korte tijd 

grote verbeteringen doorgevoerd, maar de finesse 

en afronding zijn momenteel de grootste uitdaging. 

In Skype for Business zal er bijvoorbeeld op korte 

termijn met live vertaling gewerkt gaan worden. Je 

kunt hierbij in één taal communiceren waarbij de 

ontvanger het bericht in de gewenste taal ontvangt. 

Dus een Nederlander communiceert met een Deen 

en ieder persoon communiceert en ontvangt het 

spraakbericht in hun eigen taal. 

Gebruik technologie om een 
faillissement of burn-out te 
voorkomen
In de toekomst gebruiken we alle data die we in 

het verleden verzameld hebben en passen we deze 

actief toe. Organisaties groeien in alle facetten naar 

een voorspellend model. Nu ondernemen we iets 

en beoordelen achteraf of het goed was. We sturen 

organisaties dus aan volgens een reactief model. 

Maar je wilt van fouten leren en deze de volgende 

keer niet meer maken. Met Azure Machine Learning 

en Artificial Intelligence kunnen resultaten uit het 

verleden garantie geven op de toekomst. 

Door namelijk te analyseren wat er vorige keer fout is 

gegaan, geven systemen advies op het moment dat 

je eenzelfde taak uitvoert. Een auto die je adviseert 

om nu naar de garage te gaan, een pushmelding op 

je laptop met het bericht dat je je bedrijfsstrategie 

moet veranderen om faillissement te voorkomen of 

juist dat je meer vrije tijd moet nemen om een burn-

out te voorkomen. Met behulp van data kunnen 

we realistische voorspellingen doen, waardoor in 

het verleden gemaakte fouten kunnen worden 

voorkomen. 
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CONCLUSIE
Om de juiste technologie te kunnen faciliteren, is het 

van belang om de technologische ontwikkelingen 

te blijven volgen. In de moderne werkplek van nu 

ligt de focus op de optimalisatie van productiviteit 

en veiligheid. Dit whitepaper geeft je adviezen 

en voorbeelden van hoe deze ontwikkelingen de 

dagelijkse werkzaamheden vereenvoudigen. 

In de moderne werkplek is er ruimte voor controle 

én vrijheid van werken voor diverse generaties. 

Medewerkers bewustmaken van de keuze in 

applicaties in Office 365 is een manier om schaduw IT 

te verminderen en de technologische generatiekloof 

te verkleinen. Betrokkenheid en motivatie zijn de 

belangrijkste elementen waardoor medewerkers aan 

de slag gaan met applicaties. 

 ◦ Artificial Intelligence ondersteunt medewerkers 

bij de activiteiten die ze verrichten in applicaties. 

 ◦ In Microsoft Office ontvang je advies in de vorm 

van een introductie, suggestie, tip of video. 

Outlook, Word, Excel en PowerPoint worden je 

nieuwe adviseurs en gaan je actief ondersteunen 

bij je dagelijkse werkzaamheden. 

 ◦ Programma’s als My Analytics, Security & Stream 

helpen met het efficiënter besteden van je tijd, 

veiliger werken en alleen nog gedeeltes van 

video’s te bekijken die voor jou relevant zijn. 

 ◦ De mogelijkheden op het gebied van Mixed 

Reality worden steeds groter, zoals de toepassing 

van de HoloLens. Op afstand live hulp bieden aan 

een collega is een extreem efficiënte en snelle 

manier van problemen oplossen. 

 ◦ SharePoint (binnenkort ‘Teams’) omgevingen 

aanbieden in 3D is een andere manier om met 

Mixed Reality een geheel nieuwe ervaring 

te bieden. De combinatie van SharePoint en 

Mixed Reality stelt iedereen in staat om visueel 

aantrekkelijke omgevingen te creëren en data, 

bestanden en documenten te benaderen in 3D.

Een volgende stap is de overgang van de moderne 

werkplek naar het moderne werkleven. Hierin 

gaan medewerkers de juiste balans vinden tussen 

zakelijk en privé en het beste van beide werelden 

combineren. Agenda’s en e-mails gaan we 

beheren op één platform en we geven chatbots 

spraakgestuurde opdrachten om zaken voor ons op 

te zoeken of te plannen. In de loop van de komende 

jaren communiceren we met internationale collega’s 

in onze eigen taal, waarna Cortana real-life de 

vertaling doet. Systemen geven ons advies om eerder 

gemaakte fouten te voorkomen. 

Microsoft blijft ontwikkelingen doorvoeren die voor 

jou belangrijk zijn. Blijf op de hoogte en bied jouw 

collega’s een maximale technologische beleving.
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Hans van der Meer
Hans van der Meer is 

verantwoordelijk voor Microsoft 

365 bij Microsoft Nederland 

waar hij inmiddels 28 jaar 

werkzaam is. Als marketing 

professional is hij gespecialiseerd in innovatie en 

data gedreven marketing. Naast zijn passie voor 

technologie zoekt hij ook de verbinding tussen mens 

en technologie om zo klanten te helpen bij hun 

digitale transformatie. Hij deelt zijn kennis door actief 

te bloggen en zijn artikelen te delen via LinkedIn. Op 
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the planet to achieve more’.
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marketingcommunicatiestrateeg 
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communicatie, digitale media en 
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optimalisatie van de moderne werkplek komt veel 

kijken. Microsoft blijft ontwikkelingen doorvoeren in 

Office 365, maar veel organisaties benutten deze niet 

optimaal. Nieuwe ontwikkelingen praktisch uitleggen 

is mijn drijfveer. Als dit de dagelijkse werkzaamheden 

van medewerkers efficiënter maakt, is mijn doel 
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OVER  
iWRITER
iWRITER is ’s werelds meest gewaardeerde Microsoft Office App voor brand 

identity & template management. Wij helpen onze klanten succesvol zijn door 

hen consistente merken te laten communiceren. Wereldwijd vertrouwen meer 

dan 350.000 gebruikers op iWRITER. 

Met iWRITER 365 heb je overal en altijd toegang tot Office templates 

(PowerPoint, Outlook, Word en Excel). Iedereen gebruikt de huisstijl, logo’s  

en gekoppelde gegevens op dezelfde manier. De software is gekoppeld  

aan andere databases en is volledig geïntegreerd met Microsoft  

Office 365. Door middel van slimme sjablonen en tekstblokken  

heb jij grip op alle informatie in de uitgaande communicatie.  

Meer weten over iWRITER? Ga naar www.iwriter365.com. 

OVER 
MICROSOFT
De allesomvattende missie van Microsoft is: ‘Empower 

every person and every organization on the planet to 

achieve more’. Microsoft integreert deze missie in de 

organisatie door vele dimensies te betrekken die individuen 

en organisaties uniek maken. 

Microsoft houdt zich actief bezig met de kwaliteiten, 

ervaringen en perspectieven van de medewerkers, zodat 

Microsoft zich kan blijven ontwikkelen.

Microsoft verwacht van alle medewerkers, ongeacht het 

niveau, rol of functie, om een actieve rol te spelen in het 

creëren van omgevingen waarin mensen van verschillende 

achtergronden enthousiast zijn om zich volledig te geven 

en optimaal te kunnen presteren in hun werk. Van het 

cultiveren van diversiteit in de pijplijn van technologisch 

talent tot het opzoeken van talent in niet-technische 

gemeenschappen tot investeren in organisaties die 

diversiteit en integratie in het bedrijfsleven bevorderen, 

ze zijn constant op zoek naar unieke standpunten die 

innovaties kunnen aanwakkeren die de kijk op de wereld 

transformeren. Meer weten over Microsoft? 

Ga naar www.microsoft.com. 
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