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Voorwoord

Technologie verandert de manier waarop mensen samenwerken. Met name voor de commu
nicatie zijn steeds meer middelen beschikbaar die de productiviteit verhogen. Video-enabled
collaboration is daarvan een goed voorbeeld. Uiteraard is hiervoor een veilige omgeving nodig
die is geïntegreerd met andere office- en communicatietoepassingen.
In eerste instantie zagen organisaties in videoconferencing alleen een mogelijkheid om
de reiskosten te verlagen omdat de reistijd wegvalt. Naarmate ze er langer gebruik van maken,
ontdekken ze dat ook de drempel om te overleggen met collega’s en samenwerkingspartners
wegvalt. Je kunt immers op elk moment even sparren of een mening vragen. Dat versnelt
processen en leidt tot betere beslissingen.
Organisaties die veel gebruik maken van video-enabled communicatie reageren sneller op
veranderingen in de markt en spelen beter in op behoeften van klanten. Worden die voordelen
onderkend en hoe staat het met de daadwerkelijke beschikbaarheid van faciliteiten voor video
conferencing? Kunnen medewerkers er alleen binnen de kantoormuren gebruik van maken of
ook met mobiele apparatuur via de cloud? En doen ze dat ook of kiezen ze voor audiovisuele
communicatiesoftware met gratis tools die via het open internet beschikbaar zijn?
Dat waren de startvragen bij het opzetten van deze benchmark. Het onderzoek is uitgevoerd
onder een breed scala aan bedrijven in verschillende sectoren en met een uiteenlopende
omvang. Dat geeft u een goed beeld van de huidige situatie. Op basis hiervan kunt u beslissen
in hoeverre het voor uw bedrijf zinvol is om meer gebruik te maken van videoconferencing
en andere vormen van unified communications.
Ik wens u veel wijsheid bij het benutten van de informatie in dit rapport. Tot slot bedank ik
alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk voor hun bijdrage.

Raymond Alves
CEO en oprichter VisionsConnected
September 2015
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Managementsamenvatting

Veel markten worden ontwricht door toetreders
met nieuwe verdienmodellen. Denk aan Uber,
Spotify en Airbnb. Deze organisaties gebruiken
innovatieve communicatietechnologie om de concur
rentie buitenspel te zetten. Traditionele bedrijven
hebben zich de afgelopen jaren gericht op kosten
beheersing, maar zoeken nu ook naar nieuwe wegen
om hun positie te versterken en klanten te binden.
De verandering gaat langzaam omdat veel orga
nisaties vast zitten in legacysystemen. Backoffice
systemen zijn niet eenvoudig te vervangen. Binnen
frontoffice zijn sneller verbeterstappen te maken.
Toch zijn ook oplossingen aan de voorkant vaak
gefragmenteerd en wil men eerdere investeringen
blijven benutten.
Organisaties worstelen nu met de vraag hoe ze
bestaande productiviteitssoftware op een veilige en
gecontroleerde wijze kunnen integreren met nieuwe
manieren van samenwerken en informatie delen.
Een voorbeeld hiervan is de inzet van video-enabled
communicatie, gekoppeld met bestaande protocol
len, netwerken en systemen. Uitdaging hierbij is dat
een omgeving voor unified communications schaal
baar, beveiligd en altijd beschikbaar moet zijn.
In deze benchmark is onderzocht waar organisaties
staan in de digitale transitie om het samenwerkend
vermogen te vergroten. Daarbij is zowel gekeken
naar de bedrijfsdoelen als de bedrijfscultuur. Deel
nemers aan het onderzoek zijn (middel)grote organi
saties in een veelheid aan sectoren. De respondenten
hebben een functie op directie- of management
niveau. Hieronder de belangrijkste conclusies. Voor
een gedetailleerde vergelijking met de peergroup
kan de benchmark nog steeds ingevuld worden op
www.verandersamenwerken.nl/benchmark.
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Meer focus op kostenverlaging
dan op digitale samenwerking
Kostenbesparing en flexibilisering staan bij circa
de helft van organisaties bovenaan de prioriteiten
lijst. Ook het binden van klanten heeft een hoge
notering. Gezien die doelen is het merkwaardig dat
productiviteitsverbetering en de digitale transitie
laag op de directieagenda staan. Als medewerkers
productiever kunnen samenwerken, leidt dat
immers tot kostenreductie. Daarnaast versterkt
betere communicatie de band met de klant. Wat
ICT betreft ligt de focus bij de directie op business
intelligence, maar medewerkers moeten ook efficiënt
en effectief kunnen overleggen om de juiste beslis
singen te nemen. Daarom staat zowel de samen
werking als de informatie-uitwisseling hoog op
de lijst met aandachtspunten bij de ontwikkeling
van de organisatie. Dit resulteert echter niet in focus
op software voor collaboratie en faciliteiten voor
het delen van informatie.

Standaard officesuites voldoen niet
aan de communicatiebehoeften
Bijna alle organisaties bieden hun medewerkers
vanaf een externe locatie toegang tot bedrijfs
applicaties en de onderliggende databases. Wat
kantoortoepassingen betreft is doorgaans een
officesuite beschikbaar met standaardfuncties,
zoals e-mail, agenda en tekstverwerking. Bij 45%
is ook een instant messenger - bijvoorbeeld
Microsoft Lync of Cisco Jabber - geïntegreerd en
wordt videoconferencing aangeboden. Probleem
met de standaard officefaciliteiten is dat ze vaak
alleen voor interne communicatie beschikbaar zijn.
Daarom wordt bij circa 90% van de organisaties
gebruikgemaakt van communicatiesoftware die
niet door de ICT-afdeling wordt ondersteund.
Denk aan WhatsApp, WeTransfer en Dropbox.

Dat vormt een groot beveiligingsrisico. Ook voor
videocommunicatie bedienen medewerkers zich
vaak van shadow-IT. Met name Microsoft Skype
(de consumentenversie) is populair. Inmiddels bieden
leveranciers van de meeste, gratis, communicatie
tools ook beveiligde businessedities en zijn er oplos
singen om de communicatie tussen organisaties
te controleren. Het betreft hier doorgaans cloud
oplossingen die via elk device en vaak door middel
van een standaardbrowser beschikbaar zijn.

Inzet van videoconferencing bepaald
door bedrijfscultuur en strategie
Een overgrote meerderheid is het eens met de
stelling dat videocommunicatie de samenwerking
met klanten verbetert. Enerzijds omdat afstand geen
rol meer speelt en anderzijds omdat de communi
catie effectiever is wanneer men elkaar ook kan zien.
Toch biedt 55% geen faciliteiten voor videoconferen
cing. Men noemt als argument hiervoor dat het
niet past bij de bedrijfscultuur of dat de klanten er
niet klaar voor zijn. Er is dus een cultuuromslag
nodig. Dat vraagt om leiderschap. Als er wel gebruik
gemaakt wordt van videoconferencing is dit vooral
voor interne communicatie. De percentages liggen
een stuk lager voor extern overleg, met klanten,
partners en leveranciers. Een zeer kleine groep ge
bruikt videoconferencing voor sollicitatiegesprekken
en trainingen. Tweederde van de respondenten ziet
kostenreductie als grootste driver. Ook verminde
ring van de carbonfootprint is een belangrijke reden.
Ruim 60% van de respondenten denkt dat video
conferencing over vijf jaar de standaard in commu
nicatie zal zijn. En bijna driekwart meent dat het
inzetten hiervan een strategische keuze is.
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Inleiding

Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van een benchmark
over nieuwe manieren van samenwerken en communiceren.
Dit onderwerp is relevant omdat de markt vraagt om een hogere
reactiesnelheid, flexibiliteit en besluitvaardigheid. Het onderzoek had de vorm van een uitgebreide online-enquête met
meerkeuzevragen. Hieraan was een aantal stellingen toegevoegd
die interessante reacties van de deelnemers hebben opgeleverd.
De onderzoeksperiode liep van 4 mei tot en met 7 augustus 2015.

Voor de benchmark zijn (middel)grote organisaties
benaderd in een veelheid aan sectoren. De grootste
groep respondenten is actief in de zakelijke dienstverlening en de productiesector. Daarnaast hebben
organisaties in de transport & logistiek, overheden en
onderwijsinstellingen hun mening en visie gegeven.
Circa de helft van de responderende bedrijven heeft
meer dan 250 werknemers. Het gaat vaak om internationaal opererende organisaties met verschillende
vestigingen. Het merendeel van de respondenten heeft
de functie van algemeen directeur of eindverantwoordelijke voor verkoop, financiën of ICT.
De resultaten maken duidelijk waar organisaties
staan ten opzichte van hun peergroup in de digitale
transformatie en adoptie van nieuwe samenwerkingsvormen, waaronder video-enabled collaboration.
Op basis hiervan wordt verhelderd in welke mate
organisaties de ruimte benutten voor margeoptimalisatie én marktpotentieel.
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Het is nog steeds mogelijk om de benchmark in te
vullen op www.verandersamenwerken.nl/benchmark.
Organisaties die dit doen, kunnen zich gedetailleerd
vergelijken met de peergroup.
De opbouw van dit rapport is als volgt. In het eerste
hoofdstuk kijken we naar de ontwikkelingen en aandachtspunten van de directie, zowel in relatie tot de
algemene bedrijfsdoelen als de trends in ICT-beleid.
Het tweede hoofdstuk belicht de huidige mogelijkheden voor communicatie en samenwerking binnen
en buiten de kantoormuren. In het derde hoofdstuk
kijken we naar het gebruik van faciliteiten voor
videoconferencing en unified communications en
de relatie met de bedrijfscultuur.

hoofdstuk 1

Zakelijke ontwikkelingen
en prioriteiten

Focus op kostenverlaging,
flexibilisering en klantenbinding
Bijna de helft van de directies zet kostenbesparing
en flexibilisering bovenaan de prioriteitenlijst. De be
drijfskosten moeten over de hele linie teruggesnoeid
worden en gelijke tred houden met groei of krimp
van de organisatie. Ook de ICT moet schaalbaar zijn.
Toch krijgt flexibilisering van de ICT-faciliteiten
maar weinig aandacht. Bedrijven richten zich vaak
op de klanttevredenheid (45%) om bestaande re
laties te behouden. Op de derde plaats vinden we
het werven van nieuwe klanten (40%). De vijver is
minder vol en er wordt meer in gevist. Slechts een
beperkt percentage (29%) is bezig met het introdu
ceren van nieuwe producten en diensten.

			
Welke van de volgende

prioriteiten
staan voor 2015/2016 op de agenda
van de directie van uw organisatie?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Belang van productiviteitsverhoging
en de digitale transitie niet gezien
Productiviteitsverbetering en vooral de digitale tran
sitie staan laag op de directieagenda. Merkwaardig
want die twee onderwerpen leggen de basis voor de
doelen die het meeste prioriteit krijgen. Als mensen
effectiever kunnen samenwerken leidt dat tot kos
tenreductie. Daarnaast leidt betere communicatie
met klanten tot een betere relatie en dus tot meer
business en een langere customer lifecycle. Ook het
bevorderen van ketensamenwerking, bijvoorbeeld
door ontsluiting van de backoffice, krijgt maar weinig
aandacht. Hiermee is invulling te geven aan de ver
snelling van de informatievoorziening, die de markt
vereist. Denk in dit verband ook aan selfservicefacili
teiten voor het beschikbaar stellen van informatie.
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Antwoord
1

Verlagen / flexibiliseren van bedrijfskosten

47%

2 Klanttevredenheid en retentie

45%

3 Nieuwe klanten

40%

4 Verhogen productiviteit medewerkers

35%

5 Introduceren nieuwe producten en diensten 29%
6 Businesstransformatie (nieuwe verdien-	
modellen, proposities, verkoopkanalen en
servicemodellen

20%

7 Bevorderen van ketensamenwerking

15%

8 Herontwerpen van organisatie

15%

9 Flexibiliseren van ICT

13%

10 Digitale transformatie (digitaliseren van
werkplekken, processen en klantbediening) 11%
11 Anders

2%
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Meer aandacht voor business
intelligence dan voor digitale
samenwerking
Wat ICT betreft heeft business intelligence top
prioriteit bij de directie. Dat is begrijpelijk gezien
de snelle marktontwikkelingen. Concurreren op
kennis vraagt om dashboards, gevoed door realtimeinformatie en gebruiksvriendelijke tools voor analyse
en rapportage. Daarmee ben je er nog niet. De infor
matie moet op elke plaats beschikbaar zijn en er
is overleg nodig om de juiste beslissingen te nemen.
Daarom is het merkwaardig dat mobiliteit en facili
teiten voor collaboratie, social business en het uit
wisselen van data maar weinig stemmen krijgen.

Welke ICT-trends staan voor 2015/2016
hoog op de agenda van de directie?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verbetering van de ICT-infrastructuur
heeft ook prioriteit
Cloudcomputing en de integratie van applicaties
staan op een gedeelde tweede plaats (beide 36%).
De infrastructurele kant van ICT krijgt dus veel
aandacht.
Doorvragen leert dat men meer applicaties via de cloud
gaat afnemen om kosten te besparen (van Capex
naar Opex) en de beschikbaarheid ervan te vergroten
(een standaardbrowser volstaat). Integratie van
applicaties heeft een link met business intelligence.
Wanneer de gegevens uit alle applicaties onder één
noemer worden gebracht, ontstaat meer overzicht.
Wat integratie betreft is het vreemd dat ‘Big data’
maar 15% van de stemmen krijgt. Toevoegen van
ongestructureerde informatie – bijvoorbeeld posts
op social media – geeft immers een completer en
actueler beeld van de trends en ontwikkelingen. Dit
komt wellicht omdat hiervoor extra investeringen
nodig zijn.
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Antwoord
1

Business intelligence

40%

2 Cloudcomputing

36%

3 Integratie van applicaties

36%

4 Beveiliging interne en externe data

27%

5 Mobiliteit

25%

6 Collaboratieplatforms en social business

22%

7 Data-uitwisseling en -integratie

20%

8 Multidevicemanagement

18%

9 Digitale ontsluiting backoffice

15%

10 Big data

15%

11 Anders

4%

Belang van digitaal samenwerken
onderkend maar niet ondersteund
Zowel interne als externe samenwerking en infor
matie-uitwisseling scoren relatief hoog in de lijst
met aandachtspunten bij de ontwikkeling van
de organisatie. Circa 50% van de respondenten zet
dit bovenaan de lijst. Maar we zagen eerder dat dit
niet resulteert in focus op software voor collaboratie
en faciliteiten voor het delen van informatie. Verder
zien we in de grafiek dat nog geen kwart van de
respondenten het ondersteunen van communicatie
via verschillende kanalen belangrijk vindt. Opvallend
is verder dat men zich nauwelijks richt op verkorting
van de beslistrajecten terwijl business intelligence
boven aan de trendlijst van ICT staat. Ook de lage
score voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken is
laag, hoewel cloud computing hoog op de agenda
van de directie staat. Kennelijk denkt men bij SaaS
vooral aan flexibilisering en kostenbesparing en
minder aan any time & place werken.

Welke onderwerpen in de ontwikkeling
van uw organisatie spelen een belang
rijke rol?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Antwoord
1

Samenwerking binnen de organisatie

55%

2 Samenwerking met partners en klanten

53%

3 Informatiedeling en dienstverlening
naar de klant

49%

4 Kennis en informatiedeling binnen
de organisatie

42%

5 Communicatiemogelijkheden via
diverse kanalen

22%

6 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

16%

7 Talentmanagement

13%

8 Kortere beslistrajecten

9%

9 Snellere go-to-market

7%
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Stadia in de digitale transitie
en adoptie van nieuwe samen
werkingsvormen
Conclusie: meer interne optimalisatie
dan extern gerichte innovatie

Organisaties doorlopen vier ontwikkelniveaus in
het benutten van de ruimte voor margeoptimalisatie
en marktpotentieel; van een status quo via kosten
beheersing naar procesoptimalisatie en uiteindelijke
businesstransformatie:
Analogue believers hebben geen significante
vernieuwingsdrang, geloven in traditionele waarden
en zien weinig in innovatie door implementatie
van nieuwe vormen van samenwerken en commu
niceren.
Costdrivers richten zich bij de innovatie op kosten
verlaging en verhoging van de ROI door interne
processen te optimaliseren.
Processoptimizers willen de kwaliteit, snelheid
en flexibiliteit van afzonderlijke bedrijfsprocessen
verbeteren door digitale innovatie.
Businesstransformers innoveren door integrale
businesstransformatie om nieuwe producten,
diensten en verdienmodellen te introduceren.

Uit het onderzoek kan de conclusie getrokken worden
dat organisaties vooral bezig zijn met het optimali
seren van de interne processen. Kostenverlaging en
het verbeteren van informatievoorziening zijn de
hoofddoelen. Organisaties kunnen dus vooral geken
merkt worden als costdrivers en processoptimizers
(zie schema). Toch zien we dat er ook aandacht is
voor verbetering van de samenwerking en informatieuitwisseling met collega’s, partners en klanten.
De vraag is hoe en wanneer ICT de faciliteiten hier
voor wil innoveren. Ook de innovatiekracht van
de business is beperkt. Slechts een klein deel van
de organisaties is bezig met het ontwikkelen van
nieuwe producten en diensten die via nieuwe ver
dienmodellen en nieuwe kanalen worden aangebo
den. De businesstransformers (zie schema) zijn dus
in de minderheid. Dat is een risico omdat steeds
meer markten ontwricht worden door innovatieve
nieuwkomers als Airbnb, Uber, Netflix, Spotify
en Zalando. Om mee te kunnen bewegen met de
markt is het belangrijk dat zowel business als ICT
zich nadrukkelijker richt op de digitale transitie.

De fase waarin een organisatie zich bevindt, is te
bepalen op basis van de ontwikkeling op de volgende
drie gebieden:
Bedrijfseconomisch: kostenbeheersing, marge
optimalisatie en productiviteitsverbetering
Informatietechnologisch: proces, inzet technologie,
beschikbaarheid, gebruik en veiligheid
Cultureel: de zachte kant zoals veranderings
gezindheid, leiderschap en organisatie
Marktpotentieel

Business
Transformers
Process
Optimizers
Cost
Drivers
Analogue
Believers

Marge optimalisatie
The road to smarter and cost effective collaboration
and digital transformation to capitalize on new
market potential
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hoofdstuk 2

De huidige communicatiefaciliteiten

Werken buiten het kantoor wordt
steeds meer gemeengoed
Bij nog maar 7% van de organisaties werkt geen
enkele medewerker (regelmatig) buiten het kantoor.
In de sectoren productie, industrie en groothandel
werkt een kleiner deel van de medewerkers (tot
25%) regelmatig thuis, bij de klant of onderweg.
Bij dienstverlenende organisaties geldt dit voor
maar liefst 50% van de medewerkers. In de eerste
groep zijn medewerkers bezig op de werkvloer en
de tweede groep bestaat voor een groot deel uit
professionals die veel bij de klant of thuis bezig
zijn met consultancy, service of verkoop.

Hoeveel procent van uw medewerkers
werkt regelmatig (minimaal 2 keer per
week) buiten de organisatie, bijvoor
beeld bij klanten, thuis of onderweg?
1%
4%

13%

18%

Applicaties en informatie meestal ook
vanaf een externe locatie toegankelijk
92% van de medewerkers heeft nu al vanaf een
externe locatie toegang tot bedrijfsapplicaties en
de onderliggende databases. Bij slechts 4% gaat
dit nooit gebeuren, terwijl ook 4% verwacht dit bin
nen een jaar mogelijk te kunnen maken. Maar het
is de vraag op welke manier ICT de externe toegang
ondersteunt. Wanneer eindgebruikers via het interne
bedrijfssysteem toegang hebben, moet dit perma
nent beschikbaar zijn en ook mobiele apparatuur
ondersteunen. Alternatief is remote acces via de
cloud waarmee ze met elke browser toegang hebben
tot het applicatiepark. Alleen dan wordt het principe
van any place & device in praktijk gebracht. Ook
de beveiliging moet 24/7 gewaarborgd worden.
Een externe cloudleverancier kan dit faciliteren.

7%

22%

20%
15%

Antwoord
Geen
1%-5%
5%-10%
10%-25%
25%-50%
50%-75%
75%-100%
Weet niet
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Kunnen uw medewerkers vanaf een
externe locatie (bijvoorbeeld thuis,
klant of onderweg) toegang krijgen tot
bedrijfsapplicaties en documenten?
2%
3%
3%

92%
Antwoord
Ja, kan nu al
Nee, maar de verwachting is dat we
dit binnen 6 maanden wel kunnen
Nee, maar de verwachting is dat we
dit over ongeveer een jaar wel kunnen
Nee, dat gaat niet gebeuren
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87% is van
mening dat
innovatie
op het gebied
van unified
communi
cations kan
bijdragen
aan produc
tiviteitsverbetering.

Standaard officesuites met vooral
interne communicatiefuncties
Vrijwel alle organisaties bieden hun medewerkers
een officesuite met standaardfuncties, zoals e-mail,
agenda en tekstverwerking. Videoconferencing wordt
bij 45% van de respondenten aangeboden. Leveran
ciers van moderne office- en CRM-applicaties inte
greren instant messengers in hun suites. Dat zien we
terug in de beschikbaarheid van Microsoft Lync en
Cisco Jabber (45%), Chatter en Yammer (24%). Door
die integratie is het gebruik van deze faciliteiten te
controleren en te beveiligen, omdat ze functioneren
binnen het bedrijfssysteem.
Dit werpt echter een drempel op voor het commu
niceren en delen van informatie met relaties buiten
het netwerkdomein. Vandaar dat veel organisaties
te maken hebben met schaduw-IT: medewerkers
gaan communicatiemiddelen gebruiken die ze ken
nen vanuit hun privésituatie. Denk aan WhatsApp,
Dropbox en WeTransfer. Hiervoor komen overigens
ook zakelijke varianten beschikbaar, inclusief een
beveiligde koppeling van communicatiesoftware
tussen verschillende bedrijfsdomeinen.

Welke productiviteitssoftware biedt uw
organisatie aan medewerkers?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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1

E-mail en agenda

89%

2 Standaardproductiviteitssuite (tekstverwerking, spreadsheet, database, presentatie)
3 Intranet

87%
64%

4 CRM (Salesforce of vergelijkbare applicaties) 55%
5 Videoconferencing

45%

6 Chat- en instant messenger, zoals MS Lync
of Cisco Jabber
7 Planning en roostering

45%
40%

8 Collaboratiesoftware, zoals MS Sharepoint
of Projectplace

33%

9 Down- en uploaddienst, zoals FTP
of beveiligde clouddrives

25%

10 Interne social media, zoals Salesforce
Chatter of MS Yammer

24%

11 Webconferencing

22%

12 Anders

7%
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Applicaties uit de privésfeer vaak
zakelijk gebruikt
Opgeteld maakt 89% van de medewerkers naast de
‘officiële’ productiviteitsapplicaties van de organisatie
ook gebruik van software die gratis beschikbaar is
via het open internet en de cloud. Het gebruik hiervan
vormt een risico met betrekking tot het beveiligen
van bedrijfsinformatie en het afschermen van privacy
gevoelige gegevens. Het hoge percentage van bijna
90% lijkt erop te wijzen dat productiviteitstools die
organisaties nu beschikbaar stellen niet voldoen aan
de behoefte van medewerkers om snel en gemak
kelijk met elkaar en met klanten samen te werken
en informatie te delen.
Omdat de directie zowel de interne als externe
communicatie prioriteit geeft, ligt hier een grote uit
daging: hoe kun je moderne en gebruiksvriendelijke
software om samen te werken beschikbaar stellen
in een beveiligde en gecontroleerde omgeving waarin
ook de standaard officetools zijn opgenomen. Pas
als dat lukt, ligt er een solide basis om het markt
potentieel voor de organisatie te benutten.
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Shadow IT:
89% van de
medewerkers
gebruikt
niet officieel
ondersteunde
software
vanuit de cloud
om samen
te werken en
informatie
te delen.

Hoeveel procent van de medewerkers
binnen uw organisatie gebruikt tools
zoals Snapchat, WhatsApp, Dropbox
en WeTransfer om zakelijk samen
te werken, te communiceren en
informatie te delen?

19%

11%

2%

15%

31%

22%

Zakelijke videocommunicatie over
de openbare digitale snelweg
Bij een groot deel van de organisaties wordt shadowIT gebruikt voor chatting en videocommunicatie.
Met name Microsoft Skype is populair voor zakelijke
communicatie. Inmiddels bestaan er al business
edities van de meeste gratis tools. Microsoft Lync
is in de cloudleveringsvorm al omgedoopt naar
Skype for Business en de zakelijke versie van Google
Hangouts is ook onderdeel van Google Apps for
Work geworden. Maar die zakelijke versies worden
nog weinig gebruikt. Medewerkers willen ook buiten
het bedrijfsdomein en de kantoormuren communi
ceren, maar de videofaciliteiten zijn vaak toch weer
ingekapseld in het bedrijfssysteem. Daarom blijven
ze videotools gebruiken die niet officieel door ICT
ondersteund worden. Een voorbeeld is FaceTime,
dat met 20% relatief hoog scoort maar geen busi
nesseditie kent. Deze software is dus niet veilig en
schaalbaar in te zetten.

Antwoord
Geen
1-10%
10%-25%
25%-50%
50%-75%		
75%-100%
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Stelling
Videocommunicatie verbetert
de samenwerking met klanten

Een overgrote meerderheid (82%)
is het eens met deze stelling. Dat is
in lijn met de eerdere vraag over
de belangrijkste onderwerpen in
de ontwikkeling van de organisatie.
Organisaties richten zich op het
bevorderen van samenwerking
met partners en klanten (53%) en
informatiedeling en dienstverlening
naar de klant (49%).

Daarbij meent men dat videocommu
nicatie hier een belangrijke bijdrage
aan kan leveren. Enerzijds omdat
de afstand geen rol meer speelt in
de communicatie en anderzijds omdat
de communicatie effectiever is wanneer
ook visuele signalen opgepikt kunnen
worden. Dat voorkomt miscommunicatie
en zorgt voor snellere afstemming.
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Met videocommunicatie kun je de
samenwerking met klanten verbeteren.

18%

82%
Antwoord
Eens
Oneens

Maken medewerkers binnen uw
organisatie gebruik van een of meerdere
van de volgende toepassingen voor
videocommunicatie en chatting?
1
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Antwoord
1

Ja, Skype

47%

2 Nee

27%

3 Ja, FaceTime

20%

4 Anders, namelijk: …

20%

(o.a. Cisco Jabber, Cisco-Tandberg,
GoToMeeting, Bb Collaborate, Lync)
5 Ja, Google Hangouts

11%
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hoofdstuk 3

Virtueel samenwerken en
de bedrijfscultuur

Meerderheid ondersteunt bedrijfsprocessen met videoconferencing
In het vorige hoofdstuk zagen we dat bijna de helft
van de organisaties een vorm van videoconferencing
biedt voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen.
Redenen om dit niet te doen zijn dat klanten er
niet klaar voor zijn (11%) of dat het niet past bij
de bedrijfscultuur (20%). Bij 80% spelen deze pro
blemen niet en 20% stelt dat de organisatie of
ICT-infrastructuur er nu nog niet klaar voor is.
Opvallend is dat 39% van de bedrijven die zelf geen
faciliteiten voor videoconferencing bieden, aangeven
dat medewerkers wel gebruik maken van publieke
videochatsoftware als FaceTime, Hangout en Skype.
Dit onderstreept het eerdere beeld dat shadow-IT
veel gebruikt wordt. Dit wordt onder meer gedoogd
omdat videocommunicatie de samenwerking met
klanten kan verbeteren. Zie hiervoor de respons
op de stelling hierover in het vorige hoofdstuk.
Ook kosten en flexibiliteit kunnen een rol spelen.

Mogelijkheden van videoconferencing
worden breed benut
Organisaties die videoconferencing mogelijk maken
hebben hiervoor vaak verschillende faciliteiten be
schikbaar gesteld. Afhankelijk van de rol en functie
in de organisatie biedt men medewerkers een mix
van faciliteiten voor (virtuele) vergaderruimten,
software voor desktops en hardware voor de werk
plek. Medewerkers gebruiken deze faciliteiten om
te communiceren met collega’s op andere locaties,
maar ook met leveranciers en klanten.
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Wordt binnen uw organisatie enige vorm
van videoconferencing gebruikt?

42%

Antwoord
Ja
Nee

58%

Welke vormen van videoconferencing
gebruikt uw organisatie?
1
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Antwoord
1

(Een aantal) werknemers heeft videoconferencingsoftware op de computer
geïnstalleerd

42%

2 Vergaderruimte(s) zijn voorzien van
videoconferencingapparatuur

36%

3 Werknemers gebruiken zogenaamd een virtuele vergaderruimte die gebruikmaken van
bijvoorbeeld Microsoft Lync of Cisco Jabber

29%

4 (Een aantal) werknemers heeft video	
conferencingapparatuur op hun werkplek

24%

5 Werknemers gebruiken zogenaamd een
virtuele vergaderruimte die ook benaderd
kan worden vanaf een remote locatie
en/of mobiele werkplek

20%

6 Werknemers gebruiken zogenaamd een
virtuele vergaderruimte die alleen benaderd
kan worden vanaf een werkplek of vergaderruimte binnen het bedrijfsnetwerk
7 Anders

11%
4%
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Videoconferencing vooral ingezet
voor interne communicatie

Mogelijkheden voor recruitment
en training weinig benut

Meestal wordt videoconferencing gebruikt voor
interne communicatie (47%). De percentages
liggen een stuk lager voor extern overleg met
klanten, partners en leveranciers (31%). Sneller
schakelen met externe partijen is echter nodig
om relaties en marktposities te versterken.
Het percentage van videoconferencing voor support,
onderhoud en service ligt met 18% nog veel lager.
Men denkt dus vooral in termen van kostenbesparing voor interne communicatie en is minder bezig
met procesoptimalisatie en zakelijke versnelling.

Opvallend is dat maar 16% van de respondenten
video inzet in het recruitmentproces. Ook is bij
slechts eenderde van de respondenten video een
belangrijke manier om kennis en ontwikkeling
via onlinetrainingssessies te laten verlopen. Met
name voor internationale organisaties leidt dit tot
tijdwinst en verlaging van reiskosten.

‘Het is logisch dat medewerkers
geen dag kwijt willen zijn aan een
meeting van 2 uur als dat niet meer
nodig is door videoconferencing.’
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Inzet unified communications
ook bedrijfscultureel bepaald

Binnen welke bedrijfsprocessen worden
videoconferencingservices ingezet?

Bij unified communications zijn alle vormen van
communicatie geïntegreerd: videoconferencing,
chatting, e-mail, agendafunctionaliteit en (mobiele)
telefonie. Verder zijn vaak de berichten van alle
communicatiemiddelen centraal beschikbaar. Dat
versterkt en versnelt de interne en externe samen
werking.

1
2
3
4
5

Unified communications wordt nog niet op grote
schaal ingezet. Meer dan de helft van de organisaties
kan hiervoor geen reden noemen. Misschien heeft
men zich nog onvoldoende in de mogelijkheden
verdiept en is er geen businesscase met voldoende
prioriteit.
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Antwoord
1

Overleg en vergaderingen

2 Interne communicatie

51%
47%

3 Extern overleg met klant/partners/leveranciers

33%

4 Training en ontwikkeling

31%

5 Projectmanagement

29%

6 Productontwikkeling/-management

22%

7 Support/onderhoud/service

18%

8 HR: sollicitatiegesprekken

16%

9 (Pre)verkoop

15%

10 Marketing

5%

11 Anders

2%

Eenderde van de respondenten geeft aan dat ze
vooral een bedrijfsculturele reden hebben aan
klantzijde of binnen de eigen organisatie om unified
communications zoals videoconferencing (meer)
in te zetten.
Verder investeert 16% niet in unified communica
tions om technische redenen of vanwege financiële
bottlenecks. Deze groep heeft dus een bekwame
partner nodig die ook in staat is de ROI te berekenen.
Bij 7% is de beveiliging van informatie een reden
om niet te investeren.
Samenvattend kunnen we stellen dat in een flink
aantal gevallen de cultuur (aan organisatie- en klantzijde) blijkbaar bepalend is voor de transitie naar
moderne manieren van communiceren en samenwer
ken. Er liggen doorgaans geen bedrijfseconomische
barrières aan ten grondslag.
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Wat houdt uw organisatie tegen
om (meer) unified communications
oplossingen als videoconferencing in
te zetten?
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Antwoord
1

Niets houdt ons tegen

51%

2 Deze manier van communiceren past niet
bij de cultuur van onze organisatie

20%

3 Onze organisatie en medewerkers zijn er
niet klaar voor

11%

4 Onze klanten accepteren dit niet / zijn er
niet klaar voor

11%

5 Onze ICT-infrastructuur en capaciteit
is een bottleneck

9%

6 Wij hebben geen investeringsruimte voor
dit soort innovaties
7 Beveiliging van informatie speelt een rol

7%
7%

8 De kwaliteit en beschikbaarheid van
de diensten zijn te laag

2%

9 Weet niet

9%

10 Anders

11%
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Tweederde
van de
respondenten
ziet kosten
reductie als
grootste driver
om video
conferencing
in te zetten.

Unified communications biedt kansen
voor productiviteitsverbetering
In het vorige hoofdstuk zagen we dat 82% van de
respondenten het eens was met de stelling: ‘Video
communicatie verbetert de samenwerking met klan
ten’. In lijn met deze uitslag is 87% van mening dat
verdere innovatie op het gebied van unified com
munications kan bijdragen aan productiviteitsver
betering. Opgeteld denkt 46% van de respondenten
dat de verbetering 10% of meer kan bedragen. Dat is
goed nieuws in deze tijd waarin de druk op de mar
ges stijgt en de time-to-market korter wordt.

Met hoeveel procent verwacht u dat de
productiviteit kan worden verbeterd als
uw organisatie verdere innovatie door
voert op het gebied van unified com
munications zoals videoconferencing?

3%

13% 13%

2%

5%

16%

20%

13%
15%

Antwoord
Geen
1%-5%
5%-10%
10%-25%
25%-20%
20%-25%
25%-30%
> 30%
Weet niet / geen mening
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Videoconferencing als driver voor
reductie van de kosten en carbon
footprint
Tweederde van de respondenten ziet kostenreductie
als grootste driver om videoconferencing in te zetten.
Ook vermindering van de carbonfootprint is een
belangrijke reden. Men voert een actief beleid om
het milieu te ontzien.

Heeft uw organisatie beleid of richtlijnen
met betrekking tot het beperken van
de carbonfootprint in relatie tot vervoer
en reizen?
1
2

De carbonfootprint is gerelateerd aan de uitstoot van
alle broeikasgassen die we veroorzaken door bijvoor
beeld productie, transport, verwarmen en natuurlijk
het verbruik van energie met fossiele brandstoffen.

3

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt
vaak vertaald naar mobiliteit: hybride auto’s en
slimmer plannen van afspraken, maar ook minder
vliegreizen maken en zo mogelijk thuis werken.
Moderne unified communications suites helpen om
dit proces te ondersteunen. Medewerkers blijven
op deze wijze makkelijk verbonden met collega’s
en klanten en kunnen sneller schakelen.
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Antwoord
1

Nee

60%

2 Ja, ons wagenparkbeleid is gericht op
meer elektrisch/hybride rijden

25%

3 Ja, we stimuleren virtueel samenwerken
zoals de inzet van videoconferencing
4 Ja, we stimuleren thuiswerken

22%
22%

5 Ja, we maken bewust minder vliegreizen
door bijvoorbeeld afspraken te combineren

4%

7 Anders

7%

‘Wanneer 1 op de 4 meetings via
videoconferencing gehouden wordt,
heeft dat al een enorme impact op de
vermindering van de carbonfootprint.’
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13%

6 Ja, we stimuleren openbaar vervoer

(Reis)kostenreductie is een van de
grootste drivers om videoconferencing
in te zetten.

35%

65%

Antwoord
Eens
Oneens
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Stelling
Over 5 jaar maakt 80% van de organisaties
gebruik van videocommunicatie.

Is videocommunicatie straks
de standaard?
Inmiddels is het gebruik van e-mail en
socialmediatools een vanzelfsprekend
heid, zowel voor zakelijke communicatie
als communicatie in de privésfeer. Vol
gens ruim 60% van de respondenten
zal over vijf jaar hetzelfde gelden voor
videocommunicatie. Het aanbod en
gebruiksgemak van de systemen voor
deze communicatievorm is nu al groot.
Organisaties moeten dus helder krijgen
wat de mogelijkheden zijn; niet alleen
op technologisch gebied, maar ook voor
het bereiken van bedrijfsdoelstellingen.

Over 5 jaar maakt 80% van de organisaties gebruik van videocommunicatie.

38%

62%

Antwoord
Eens

We zien dat organisaties de stap ma
ken van gerichte kostenverlaging door
uitbreiding van communicatiemiddelen
naar optimalisatie van de externe com
municatie. Ze worden meer process
optimizers, gericht op het verbeteren
van kwaliteit, snelheid en flexibiliteit
van bedrijfsprocessen door digitale in
novatie. Sommige organisaties zijn al
businesstransformers, gericht op inte
grale businesstransformatie om nieuwe
producten, diensten en verdienmodellen
te introduceren. Hiervoor is een cultuur
omslag nodig.
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Oneens

Stelling
Is het inzetten van videocommunicatie
een strategische keuze?

Bijna driekwart van de respondenten
ondersteunt de stelling dat de inzet van
videocommunicatie een strategische
keuze voor een organisatie is. Respon
denten die het oneens zijn met de
stelling, geven aan dat het al dan niet
inzetten op zichzelf geen strategische
keuze is maar meer een gevolg is van
strategisch besluit op hoger niveau.
Ze zien het als een middel dat
de strategische keuzes ondersteunt.
Videocommunicatie kan de kosten
sterk reduceren, versnelt business
processen en verbetert de samen
werking met klanten. Het heeft dus
zeker strategische componenten.
Maar om de voordelen daadwerkelijk
te benutten is cultuuromslag nodig.
Dat vraagt om visie en leiderschap.
Hier een greep uit de reacties.

73% onderschrijft de stelling om
onder meer de volgende redenen:
• ‘Videocommunicatie kan een rol
spelen bij kostenreductie, efficiency
verbetering en verbetering van
interne en externe communicatie.’
• ‘Optimaal contact met relaties legt
de basis voor het vinden en binden
van klanten.’
• ‘Wanneer 1 op de 4 meetings via
videoconferencing gehouden wordt,
heeft dat al een forse op de carbon
footprint gezien de omvang van
onze organisatie.’
• ‘Het is logisch dat medewerkers
geen dag kwijt willen zijn aan een
meeting van 2 uur als dat niet meer
nodig is door videoconferencing.’
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Over VisionsConnected
VisionsConnected is een internationaal opererende
organisatie gespecialiseerd in het leveren van
managed videoconferencingservices. De organisatie
heeft klanten in meer dan 120 landen. Visions
Connected is leidend in cloudgebaseerde video
conferencingservices in Europa met kantoren
in Amsterdam, Dubai, Londen, Bristol, Gent,
Frankfurt, Parijs en Oslo.
VisionsConnected is de enige managed video
serviceprovider in Europa, die zich op het gebied
van informatiebeveiliging heeft gestandaardiseerd
op de zeer strenge ISO 27001-norm. Alle mede
werkers van VisionsConnected zijn gescreend door
de Nederlandse Politie.
We kunnen om die reden klanten als de Politie
Nederland, het ministerie van Justitie en van
Buitenlandse Zaken bedienen, maar ook aanspre
kende organisaties als Bugaboo en TomTom.
De managed videoconferencingservices bieden een
oplossing aan bedrijven waar veel vergaderingen
en overleggen plaatsvinden vanuit verschillende
vestigingen in Nederland en/of buitenland. Deze
organisaties hebben de wens tot betere samen
werking, productiviteitsverbetering, verlaging van
reiskosten, maatschappelijk verantwoord zakendoen
en snellere time-to-market en alles in een bevei
ligde en gecontroleerde omgeving.

Cisco Collaboration: Verbeter samenwerking, verbeter bedrijfsprocessen
Werk is sterker onderling verbonden dan ooit
tevoren. Medewerkers zijn mondiger en willen meer
vrijheid in hoe en waar ze werken. Tegelijkertijd
moeten ze vaker samenwerken, met meer mensen,
binnen en buiten de organisatie en in andere regio´s.
Samenwerken zonder compromissen
Cisco Collaboration zorgt ervoor dat uw medewerkers
vrij kunnen werken met teams, partners en klanten
- binnen en buiten uw organisatie. De geïntegreerde
mogelijkheden van spraak, video-conferencing, het
delen van content, instant messaging, en presence
maken samenwerking mogelijk op elk moment vanaf
elk apparaat, van de browser naar de directiekamer.
Succesvolle levering van de volgende generatie colla
bobration ervaring, is meer dan de nieuwste software,
sociaal netwerk of smartphone. Het vereist een vol
ledig geïntegreerde, open, benadering. Een, geba
seerd op een infrastructuur die een natuurlijke

en
geïntegreerde gebruikerservaring biedt. Een die kan
schalen en meegroeien. En een die de complexiteit
vermindert gecombineerd met superieure betrouw
baarheid, schaalbaarheid en kracht van een echte
zakelijke oplossing. Meer dan 200.000 organisaties
wereldwijd gebruiken Cisco Collaboration elke dag
in hun bedrijfsvoering. Wij zijn een bewezen partner.
Wij leveren uitnodigende, innovatieve collaboratie
oplossingen door de gecombineerde kracht van
software, hardware, infrastructuur, en het netwerk.

VisionsConnected
Naritaweg 114
1043 CA Amsterdam
Nederland
T +31 (0)20 618 86 28

info@visionsconnected.com
www.visionsconnected.nl

in samenwerking met:

