Optimaal werken
in het kantoor van de toekomst
Innovatie, cultuur en maatschappij vormen de werkplek van morgen

De werkplek evolueert
De manier waarop u werkt verandert
Flexibilisering van de werkplek
De manier waarop organisaties werken wordt steeds flexibeler.
Dat komt enerzijds door technologische vooruitgang, anderzijds door de
veranderende samenstelling van de arbeidsmarkt. Deze zaken bepalen
tevens hoe de werkplek van morgen eruitziet. Om daar een concreter
beeld van te kunnen schetsen is het interessant om eerst te kijken naar de
werkplek door de jaren heen.

1980 - 2010: het tijdperk van de vaste werkplek
Wanneer we denken aan de kantooromgeving
verschijnt vaak nog automatisch het beeld
van rijen vaste werkplekken met desktoppc’s, bureautelefoons, koffieautomaten en
kantoorplanten. Dat is niet zo gek, want
decennialang bepaalde deze opstelling het interieur
van vrijwel iedere organisatie.
Aan het begin van de jaren ’80 kwam de
digitalisering van de werkplek langzaamaan op
gang. Rond deze tijd begonnen steeds meer
organisaties gebruik te maken van de eerste
generatie zakelijke pc’s. Hiermee werd de basis
gelegd voor het gebruik van digitale technologie
in een business context. In de daaropvolgende
jaren ontwikkelde de pc zich langzaam tot het
vaste hart van de werkplek, met steeds snellere
prestaties, bredere functionaliteit en een groei aan
softwareoplossingen.
Vanaf medio jaren ’90 werd de werkplek aangevuld
met nieuwe technologie, zoals het internet, laptops
en cloudtelefonie. De eerste gebruiksvriendelijke
virtuele desktopomgevingen en server- en
storageomgevingen deden hun intrede. Daarmee
nam de flexibiliteit van de werkplek een grote vlucht.
Met de opkomst van smartphones in de tweede
helft van het vorige decennium werd dit nog eens
verder versterkt. Deze revolutie luidde de start in

van de mobilisering van de werkplek, die tot dan
toe voornamelijk was ingericht voor gebruik op één
vaste locatie.
2010 - 2020: de transitie naar mobiliteit
Sinds 2010 is mobiliteit in een ware
stroomversnelling terechtgekomen. Digitalisering
heeft mobiel werken toegankelijker gemaakt.
Dankzij steeds slimmere mobiele hardware en de
cloud kunnen we tegenwoordig werken waar en
wanneer we dat zelf willen. De afhankelijkheid van
en noodzaak voor vaste werkplekken verdwijnt
steeds verder naar de achtergrond.
Daarmee houdt het verhaal echter niet op. In het
komende decennium zal mobiliteit pas écht een
bepalende rol gaan spelen in de manier van werken.
Het zal leiden tot wezenlijke veranderingen binnen
de werkplek, met het ‘kantoor van de toekomst’
als resultaat. In het vervolg van deze whitepaper
vertellen we u daar alles over.

Het kantoor van de
toekomst
Technologie,
maatschappij en cultuur
komen samen
Bent u klaar voor de war on talent?
Technologische innovatie is een belangrijke
aanjager van zakelijke verandering, maar niet
de enige. Ook maatschappelijke en culturele
veranderingen zijn hierin belangrijke factoren.
Nieuwe generaties medewerkers betreden
de arbeidsmarkt. Om een aantrekkelijke
werkgever voor hen te zijn is het essentieel in
te spelen op deze ontwikkelingen. De war for
talent is harder dan ooit.

De beroepsbevolking verandert
De beroepsbevolking maakt momenteel een
belangrijke verandering door. Mede door vergrijzing
zullen oudere generaties medewerkers een steeds
kleiner deel van de arbeidsmarkt uitmaken.
Een jongere generatie is in aantocht, ook wel de
millennialgeneratie genaamd. Deze nieuwkomers
drukken, meer dan andere generaties voor hen, hun
stempel op de manier waarop bedrijven werken. De
oorzaak: affiniteit met slimme mobiele technologie.

Aandachtspunten bij de werving van digital
natives
De technologische flexibiliteit uit hun privélevens
wensen digital natives ook graag terug te zien op
de werkplek. Dat bereikt u met werkplekken die zijn
ingericht op hun taken en voorkeuren. De nieuwe
generatie medewerkers verwacht dan ook dat hun
werkgever hen hierin ondersteunt. Het is dan ook
een voorwaarde voor het aantrekken van hun kennis
en kunde.

Digital natives maken het verschil
De jongere generaties worden ook wel digital
natives genoemd; zij zijn opgegroeid met
technologie en weten deze als geen ander effectief
te benutten. Overal toegang tot informatie vinden zij
vanzelfsprekend, ook op werkgebied. Organisaties
met de blik op de toekomst kunnen hier veel profijt
uit halen. De waardevolle kennis en skills van digital
natives zijn namelijk cruciale elementen om ook in
de toekomst zakelijk relevant te blijven.

Voor digital natives is de vaste werkplek een
fenomeen uit het verleden. Iedere dag van 9 tot 5
op kantoor zijn vinden zij niet meer van deze tijd.
Dat heeft invloed op uw kantoorinrichting. Die moet
immers aansluiten bij de flexibelere werkwijze als
gevolg van mobiele werkplekken op maat. Denk
aan flexplekken op kantoor zelf, maar ook aan de
mogelijkheden om buiten kantoor te werken.
De maatschappelijke verschuivingen met betrekking
tot de samenstelling van de beroepsbevolking,
veranderende werkculturen en technologische
ontwikkelingen vormen de bouwstenen van het
kantoor van de toekomst.

Wat is het kantoor van de toekomst?
Het kantoor van de toekomst is een
werkomgeving waarin flexibiliteit, maatwerk en
medewerkerstevredenheid centraal staan. Het is
een werkplek die productiviteit vooropstelt, in plaats
van een one-size-fits-all-concept. Kenmerken van
het kantoor van de toekomst zijn onder andere:

Zo levert het kantoor van de toekomst
meerwaarde op voor uw organisatie
Het kantoor van de toekomst sluit zeer goed aan
bij de wensen van de steeds kritischer geworden
medewerkers. Kiezen voor het kantoor van de
toekomst is kiezen voor veel zakelijk voordeel,
waaronder:

• Mobiliteit als norm
Het kantoor van de toekomst breekt met de
traditionele werkomgeving door medewerkers
zelf te laten bepalen waar en wanneer zij werken.
Dat kan op kantoor zijn, maar ook op vrijwel
iedere andere plek.

• Aantrekkelijk werkgeverschap
Door uw werkplekken en -wijze aan te laten
sluiten bij de visie van de nieuwe generatie
medewerkers toont u aan betrokken te zijn. Deze
focus op zakelijke innovatie maakt van u een
aantrekkelijke werkgever. Zo heeft u al snel en
streepje voor bij hen, en kunt u gebruikmaken van
hun technologische affiniteit.

• Samenwerking op afstand
De wijze waarop medewerkers met elkaar
samenwerken is voor iedere organisatie
belangrijk. Datzelfde geldt voor het kantoor van
de toekomst, met als grote verschil dat deze
samenwerkingsverbanden veelal op afstand,
soms ook over de landsgrenzen, plaatsvinden.
• Werkplekken op maat
Binnen het kantoor van de toekomst ligt de focus
op het individu. Geen logge vaste pc’s, maar
slimme mobiele devices uit ons privéleven. Het
resultaat: meer gebruiksgemak, mobiliteit en
productiviteit. HP biedt hiervoor een uitgebreid
portfolio, dat we later in de whitepaper toelichten.
• Meer zelfstandigheid
Organisaties ondersteunen medewerkers in
het zelf beslissen waar en wanneer zij werken,
zonder de strikte regels van de 9-tot-5werkdag op kantoor. De focus ligt hierbij op
output van medewerkers en niet zozeer op hun
aanwezigheid.

• Hoge medewerkerstevredenheid
Medewerkers die flexibel kunnen werken,
ervaren meer vrijheid. Dat leidt tot een hogere
medewerkerstevredenheid. Een hogere
medewerkerstevredenheid zorgt voor minder
verzuim. Dat draagt bij aan een gezonde
werkcultuur en een sterke dienstverlening.
• Hogere productiviteit
Werkplekken op maat verhogen de productiviteit.
Medewerkers werken sneller en makkelijker
als zij beschikken over devices die aansluiten
bij hun taken en persoonlijke voorkeuren, wat
een positieve invloed heeft op de algehele
productiviteit.
• Kostenbesparingen
Wanneer medewerkers niet per se iedere dag
naar kantoor hoeven komen, kan uw organisatie
al snel besparen op reiskosten en improductieve
uren als gevolg van, bijvoorbeeld, files en
vertragingen. Ook de vermindering van het
verzuim en hogere productiviteit zorgen voor een
gunstigere balans tussen omzet en kosten.
• Sterkere marktpositie
Uw aantrekkelijkheid als werkgever ‒ in
combinatie met de hogere productiviteit,
flexibiliteit en lagere kosten ‒ maakt uw
organisatie en dienstverlening efficiënter. U
kunt sneller inspelen op marktontwikkelingen,
waardoor u toekomstbestendiger te werk gaat.
Dat kan sterk bijdragen aan uw positie ten
opzichte van uw concullega’s.

5 TIPS

VOOR DE INRICHTING
VAN HET KANTOOR VAN
DE TOEKOMST

#1

#4

Door het kantoor van de toekomst flexibel in te
richten kan optimaal worden samengewerkt.
Geen individuele vaste werkplekken, maar
flexibele verzamelruimtes waar teams kunnen
brainstormen. Wifi en brede connectiviteitsopties
zijn hierin belangrijke elementen.

Een overvloed aan geluid kan stressverhogend
werken en een negatieve invloed hebben op de
concentratie. Dat is onderaan de streep slecht
voor de gezondheid en productiviteit. Stille zones
en geluidsabsorberende panelen maken een einde
aan deze problematiek.

#2

#5

Een verantwoorde lichaamshouding is belangrijk
voor uw gezondheid. Een oncomfortabele stoel
of slecht afgesteld bureau kan al snel leiden tot
pijnlijke nek- en rugklachten. Zorg daarom voor
een ergonomische inrichting van werkplekken.

Voor een gezond kantoorklimaat is het belangrijk
dat de luchtkwaliteit en verwarming op peil zijn.
Goede isolatie kan extreme temperatuurverschillen
eenvoudig voorkomen. Door circulatie blijft de
lucht zuiver, wat gunstig is voor de gezondheid.
Ook planten zorgen voor een betere luchtkwaliteit.

Flexibele inrichting van werkruimtes

Ergonomische inrichting

#3

Voldoende lichtinval
Een donkere werkomgeving kan vermoeiend zijn
voor de ogen en maakt slaperig. Let er daarom
op dat er genoeg lichtinval is. Ook een lichtplan
op maat is belangrijk. Een juiste afstelling van
de belichting binnen de werkomgeving draagt
namelijk positief bij aan de productiviteit en de
werksfeer.

Vermindering van geluidsoverlast

Isolatie en circulatie

HP-portfolio:
krachtige oplossingen voor ieder type flexplek
Overal productief dankzij slimme mobiele devices
Binnen het kantoor van de toekomst zijn flexibele werkplekken van groot
belang. Door deze mobiel en op maat in te richten speelt u effectief in
op de zakelijke praktijk van nu en morgen. Het toonaangevende zakelijke
hardwareportfolio van HP biedt hiervoor de juiste toekomstbestendige
functionaliteit. Een overzicht van de mogelijkheden.

HP ProBook
De HP ProBook-serie bestaat uit de meest
toegankelijke zakelijke HP-laptops. Sterke
specificaties en hoogwaardige securityoplossingen
komen samen in een divers mobiel aanbod.
HP ProBook-laptops bieden daarmee brede
functionaliteit in iedere omgeving. Met deze devices
voegt u eenvoudig de kenmerkende kwaliteit van
HP-oplossingen toe aan uw processen.

HP EliteBook
Stijlvol, krachtig en veilig. Het zijn de drie
kenmerken van HP’s EliteBook-serie, die al jaren
op een grote zakelijke populariteit kan rekenen.
Uitgebreide en krachtige specificaties op hardwareen securitygebied verzekeren u ervan dat u overal
veilig en productief kunt werken. Processen die
veel performance vereisen kunnen daardoor zeer
effectief worden ingevuld. De EliteBook is dan ook
een zeer geschikte keuze voor de professional die
overal verzekerd wil zijn van performance op het
hoogste niveau.

HP ZBook – extreem krachtige performance
De HP ZBook-devices zijn speciaal ontwikkeld voor
omgevingen waarin extreme rekenkracht gewenst
is. De mobiele ZBook-workstations, -laptops en
-detachables zijn voorzien van de meest premium
specificaties op het gebied van werkgeheugen,
processorkracht en beeldkwaliteit. Dat zorgt voor
ongeëvenaarde prestaties voor data-intensieve
werkzaamheden. Niet voor niets worden
HP ZBook-oplossingen al jarenlang veel gebruikt
in de creatieve sector.

Samen maken we de juiste keuze
We kunnen ons voorstellen dat u niet zeker weet welk type device het beste past bij ieder type medewerker
binnen uw organisatie. Daarom staan wij voor u klaar met deskundig advies. We kijken naar uw verschillende
type medewerkers, hun taken en welk device het beste daarbij aansluit. Zo weet u zeker dat u meteen met
de juiste devices aan de slag gaat én profiteren uw medewerkers van maximale productiviteit en ultiem
gebruiksgemak.
Ook security is een belangrijke component binnen iedere zakelijke omgeving. De hoeveelheid digitale data
groeit immers als gevolg van digitalisering. Daardoor neemt ook het aantal dreigingen voor de dataveiligheid
toe. HP ondersteunt u ook op dit gebied. Op de volgende pagina leest u daar meer over.

HP Security
Ontwikkeld met het oog op de toekomst
Cybercriminelen gebruiken steeds geavanceerdere vormen van malware
en hacks om data te achterhalen. Vanuit die gedachte heeft HP een
uitgebreid portfolio aan uiterst krachtige securityoplossingen ontwikkeld.
Hiermee worden devices vanuit iedere kritische hoek sterk beveiligd tegen
dreigingen, waardoor uw data niet op straat komt te liggen. Een greep uit de
oplossingen.

HP Sure Sense
HP Sure Sense beschermt uw device tegen malware
door middel van kunstmatige intelligentie. Daardoor
is de oplossing in staat malware te herkennen en
uit te schakelen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt
van deep learning, een techniek op basis van
patroonherkenning en zelflerend vermogen.

HP Sure Recover
Het kan voorkomen dat een device na een
cyberaanval niet goed meer functioneert. Via HP
Sure Recover kan de juiste image heel eenvoudig
via het bedrijfsnetwerk op het toestel worden
geïnstalleerd. De image kan door de gebruiker
zelf binnen een paar klikken worden geïnstalleerd,
waarna het toestel weer kan worden ingezet op de
werkplek.

HP Sure View
HP Sure View is een optioneel geïntegreerd
privacyscherm voor laptops dat ervoor zorgt
dat anderen geen informatie van het display af
kunnen lezen. Via een knop kan het schermlicht
worden gedimd, en kan het scherm alleen door de
gebruiker worden afgelezen. HP Sure View is dan
ook een krachtige securitytool voor flexwerkers.

HP Sure Start
Het BIOS in devices speelt een belangrijke rol
in de communicatie tussen de hardware en het
besturingssysteem. Dit onderdeel moet dan ook
goed worden beveiligd tegen cyberaanvallen.
HP Sure Start is hiervoor de perfecte oplossing.
Deze tool plaatst automatisch een kopie van
het BIOS terug na een aanval. De functionaliteit
van devices tijdens het opstarten blijft daardoor
intact.

HP Sure Click
Via phishingmails kunnen medewerkers naar
een frauduleuze site gestuurd worden en
pop-upvensters kunnen bijvoorbeeld malware
bevatten. HP Sure Click biedt hiertegen
bescherming. Browsertabbladen worden ieder
apart geopend in een beveiligde container binnen
de webbrowser, zodat zaken als malware geen
toegang kunnen krijgen tot het systeem. Door
het afsluiten van de browsertab wordt de dreiging
definitief geëlimineerd.

Over Savaco
Maatwerkadvies van a-z
Wilt u meer weten over hoe u uw werkplekken future-proof kunt maken?
Wij ondersteunen u hierin graag. Onze specialisten staan voor u klaar om u
bij te staan tijdens iedere stap van het traject. Samen zorgen we ervoor dat
uw organisatie ook in de toekomst sterk staat.
IT-partner met impact
Als ICT-specialist ondersteunt Savaco bedrijven
en organisaties in gans Vlaanderen. Sinds de
oprichting in 1991 is Savaco uitgegroeid tot een
waardevolle en gerespecteerde speler in de
Belgische IT-sector. De ruim 150 medewerkers
voorzien organisaties dagelijks van advies en
ondersteuning rondom de gehele ICT-lifecycle.
Uitgebreid portfolio aan
impactvolle IT-oplossingen
Als ervaringsdeskundige op het gebied van

flexwerken, mobiliteit en samenwerken vanop
afstand, is Savaco als geen ander in staat om u te
adviseren op het vlak van flexibele werkplekken
en mobiliteit. Of het nu gaat om het vinden van
het gepaste toestel voor elk van uw medewerkers,
het garanderen van feilloze connectiviteit
binnen uw bedrijfsgebouw(en), of het beveiligen
van uw kostbare gegevens met best-in-class
securityoplossingen, Savaco’s experts begeleiden
u graag bij het uittekenen van uw kantoor van de
toekomst.

Savaco’s oplossingen voor het kantoor van de toekomst

flexible
workplace
& mobility

Maximale IT-mobiliteit
voor al uw gebruikers
als onderdeel van de
moderne werkplek.

social
communication
& collaboration

Werk slim samen,
stroomlijn informatie
en processen
doorheen uw
organisatie.

Savaco beter
leren kennen?
Neem vrijblijvend contact
op met Tycho Bruneel via
+32 56 26 03 61

networking,
connectivity
& internet

Maak verbinding met
mensen binnen en
buiten uw organisatie
op een performante
en veilige manier.

security
intelligence
& defense

Bescherm uw data,
gebruikers en ICTomgeving op een
intelligente manier.

Tycho Bruneel
Product Advisor
Savaco nv
Beneluxpark 19
B-8500 Kortrijk
Tel.: +32 56 26 03 61

