
NEEM DE 
TOUWTJES IN 

HANDEN VOOR 
EEN NIEUWE 

GOLF VAN 
INTERACTIEF 

SAMENWERKEN
We kunnen niet ontkennen dat er een 

nieuwe beweging gaande is als het gaat 
om samenwerken. Stap daarom nu op 
de trein van interactief samenwerken 

voordat ie voor je neus wegrijdt. 
Tsjoek! Tsjoek!
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Je wil toch niet dat onze trein van 
interactief samenwerken net voor je 
neus wegrijdt?! Stap dan in. 

We kunnen niet ontkennen dat er een nieuwe beweging gaande 
is als het gaat om samenwerken. Waar komt dit door? In 2020 
bestaat de werkende bevolking ongeveer voor 50% uit millennials.  
Niet alleen de millennials en hun werkgedrag zijn van grote 
invloed op de manier waarop we vandaag en in de toekomst 
werken. Ook zijn bedrijven steeds meer wereldwijd actief. 
Internet is één van die factoren die de deuren heeft geopend 
voor meer wereldwijde business. Daarnaast heeft internet er voor 
gezorgd dat innovatie een hoge prio is geworden op de corporate 
agenda.

Let wel, innovatie vereist adoptie. Opmerkelijk is dat we 
veranderen van kortstondige samenwerkingen naar continue 
samenwerking. Door wereldwijde commercie, de snelle 
internetontwikkelingen en innovatie wordt er van medewerkers 
verwacht dat ze binnen meerdere teams kunnen samenwerken. 
Op ieder moment en op iedere locatie. De feiten liggen voor het 
oprapen. We bevinden ons al snel in de fase van ‘co-everything’1.

Met samenwerkingstools, zoals mobiele apparaten, interactieve 
touchscreens en geïntegreerde software nemen we een 
duidelijke transitie waar. We gaan zelfs nog een stap verder 
dan flexwerken. Co-creatie en co-innovatie zullen dan ook 
van de partij zijn. Het is van belang dat we ons meer richten op 
medewerkersgedrag, werkplekken, werkstijlen en de bijpassende 
samenwerkingstools. 

Stap 1: Creëer een functionele werkomgeving die samenwerken 
mogelijk maakt

Stap 2: Verlies veranderende werkstijlen niet uit het oog

Stap 3: Integreer nieuwe technologieën die de perfecte match zijn 
voor jouw toekomstige werkomgeving
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Wij nemen je bij de hand om er voor te zorgen dat je optimaal 
voorbereid bent op die aankomende golf van interactief 
samenwerken. In deze whitepaper praten wij je bij over de 
stappen die je moet nemen die niet alleen bijdragen aan 
succesvol samenwerken binnen de moderne werkomgeving. Je 
ervaart ook nog eens een dosis plezier.



#1STAP 1
CREËER EEN FUNCTIONELE 
WERKOMGEVING DIE 
SAMENWERKEN MOGELIJK 
MAAKT

In hoeverre is jouw werkomgeving gericht op samenwerken? En 
maak je hier al optimaal gebruik van? Voordat we duiken in een 
digitale transformatie ga je eerst uit van je huidige werkomgeving. 
Probeer te peilen hoe en waar je medewerkers samenwerken. Dit 
kan variëren per industrie. Maar ook zie je dat werkomgevingen 
landgebonden kunnen variëren. Dat is niet zo heel gek aangezien 
ieder land haar eigen culturele standaarden heeft. Zo zie je 
verschillen in prioriteiten die men stelt aan een werkomgeving, 
maar werknemers hebben zelf ook verschillende verwachtingen. 
We merken dat flexibel werken meer aan de orde is en er is een 
grotere behoefte aan open werkruimtes. 

Open kantoren brengen wel wat uitdagingen met zich mee. Denk 
aan hard pratende collega’s of collega’s die aan hun bureau zitten 
te genieten van hun (sterk geurende) eten. Vergeet dus niet jouw 
open kantoor in te richten met ruimtes die ook daadwerkelijk 
samenwerken bevorderen. Al zijn werkgevers zich er van bewust 
dat werkplekken kostenefficiënt moeten worden ingericht, zo is 
er ook een grote behoefte aan voldoende werknemersvriendelijke 
ruimtes. Komen deze uitdagingen je bekend voor? 

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

MODERNE 
WERKPLEK 

#2025

Wanneer we de volgende vraag stellen aan werkgevers, managers 
en werknemers kwamen er een aantal opvallende antwoorden 
naar voren 2: 

“Wat is volgens jou de relevantie van veranderende werkplekken 
die kunnen bijdragen aan het succes van jouw organisatie?”

2% 13% 29% 56%

helemaal niet 
relevant

niet heel 
relevant

heel relevant behoorlijk 
relevant 

Het draait er om dat je je werkplek efficiënt gebruikt. Vermijd 
onnodige investeringen in nog meer gescheiden bureaus. Kijk 
eerder naar flexibele ruimtes waar minder bureaus per zo 
veel personen nodig zijn. Of je gaat nog een stap verder. We 
ontkomen er niet aan dat op afstand werken de komende jaren 
steeds normaler wordt. Daarom is het belangrijk dat organisaties 
ruimtes creëren die passen bij deze nieuwe werkstijlen. Nieuwe 
technologieën maken net die magie mogelijk. Bovendien willen 
mensen overal toegang hebben tot hun content. Op iedere locatie 
en met wie er ook maar wordt samengewerkt. 



#1STAP 1
CREËER EEN FUNCTIONELE 
WERKOMGEVING DIE 
SAMENWERKEN MOGELIJK 
MAAKT

Wij zijn er zeker van dat de werkplek van vandaag er compleet 
anders uit zal zien in 2025. Met innovatie dik gearceerd bovenaan 
die agenda wil je toch niets liever dan de grote horde voorblijven?

Deze organisaties waren je net voor 3:
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 b Google Innovation Lab: 
 X

Google’s onderzoekscentrum 
X is waar de grootste 
projecten worden uitgevoerd. 
Deze teams werken aan een 
onderzoek die niet direct 
gebonden is aan een product. 
In dit onderzoek zitten eerder 
uitdagingen verwerkt op het 
gebied van spraakverwerking, 
machine intelligentie, 
quantum AI en nog veel meer.

 b Accenture Innovation Lab:  
Accenture Innovation 
Centers

Accenture werkt met 
bedrijven uit wel 40+ 
verschillende industrieën 
waaronder het  bankwezen, 
gezondheid, retail, 
software en meer. Met dit 
InnovationLab zetten ze in 
op gebruikerservaringen 
door middel van digitale 
technologieën.

 bWalmart Innovation Lab: 
Walmart Labs

Het innovation lab van 
Walmart is ontworpen zodat 
ze concurrerend kunnen 
blijven in de steeds groter 
wordende wereld van online 
en mobiele apparaten. 
Eén van de prestaties was 
de opknapbeurt van een 
grootschalige zoekmachine 
voor de online site. Sales nam 
toe met 20%. Medewerkers 
zijn zelfs onderverdeeld in 
“mini-startups,” ieder met hun 
eigen projecten.

 b Ikea Innovation Lab: 
SPACE10

Genesteld in het drukke 
centrum van Kopenhagen 
vind je SPACE10. Dit is Ikea’s 
research hub en showroom. 
SPACE10 nodigt mensen uit 
vanuit de kunst-, design- 
en technologiewereld. Ze 
werken allemaal samen aan 
onderzoeken die resulteren 
in diverse Ikea prototypes, 
beurzen, events en 
workshops.

https://ai.google/research
https://www.accenture.com/us-en/about/innovation-centers-index
https://www.accenture.com/us-en/about/innovation-centers-index
https://www.walmartlabs.com/
https://space10.com/


Allereerst verdiep je je in werkplekken waar je efficiënt kunt 
samenwerken. Laten we daarnaast ook kijken naar de opkomende 
golf van nieuwe werkstijlen. Werkplekken zullen er in 2025 
compleet anders uit zien. Tel daarbij op dat werknemers andere 
werkervaringen hebben en verwachten. Daarnaast zal de relatie 
met hun werkgever er ook anders uit zien. 

Flexibiliteit boven stabiliteit 

Deze trend in werknemersgedrag wordt eerder gekarakteriseerd 
door flexibiliteit dan stabiliteit. Dat komt voornamelijk door de 
opkomst van de millennials en de generaties die daarna volgen. Zij 
zullen van grote invloed zijn op de cultuur van de werkomgevingen. 
Deze medewerkers worden gedreven door het ontwikkelen van 
hun vaardigheden en graag werken ze samen met professionele 
netwerken. Co-creatie wordt een natuurlijke manier van werken. 
Nu houd je je ideeën en strategieën liever binnenshuis. Maar wat 
dacht je van frisse invalshoeken? Of je eigen creativiteit die nog 
meer wordt aangewakkerd door samen te werken met de meest 
creatieve mensen die je maar kunt vinden? Zit je al een tijdje te 
wachten op een doorbraak? Omarm dan “co-everything”. 
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Deze werkstijl zorgt er voor dat je vanuit verschillende routes bij je 
informatie terecht kan. Flexibele technologieën, BYOD (Bring Your 
Own Device) en het werken op verschillende interne en externe 
locaties sluiten hier feilloos op aan.

Millennials vs. oudere generaties en hun werkplekverwachtingen4

OUDERE GENERATIESMILLENNIALS

Samenwerking & teamwork

Innovatieve werkplek 
(next generation)

Visuele adoptie

Werkplek 
flexibiliteit

Zeer technisch 
onderlegd

Bureaus voor teams 
& brainstormruimtes

Klassieke inrichting gericht 
op oudere generaties

Voorkeur voor 
handmatig gebruik

Gestructureerd proces

Matige technische 
kennis

Eigen werkruimtes en -hokjes

Gefocust op individueel werken



Open jouw deuren voor Collaboratieve Innovatie

De dagen van vaste hiërarchieën, afdelingen en de bijbehorende 
rollen zullen tegen 2025 geteld zijn. We gaan steeds meer werken in 
volledige samenwerkingsomgevingen. Managers en medewerkers 
worden actief in diverse rollen en werken samen aan verschillende 
projecten. Het deelnemen aan projecten versterkt de vaardigheden 
van de medewerkers. Interne en externe freelancers en andere 
stakeholders zullen ook steeds meer betrokken zijn. Zo wordt er in 
de breedte meer ervaring opgedaan en als resultaat borrelen weer 
nieuwe ervaringen en uitdagingen op. Dit noemen we ook wel 
Collaboratieve Innovatie. 

Komende jaren wordt ‘Werknemerservaring’ van essentieel belang 
voor productieve werkomgevingen. Dat betekent dat Collaboratieve 
Innovatie in onze nek blijft hijgen. Werkplekken worden al steeds 
flexibeler om zo te voldoen aan de verschillende behoeften van 
de medewerkers. Collaboration huddles en Innovation Labs 
schieten één voor één als paddenstoelen uit de grond en tillen zo 
werknemerservaringen naar een hoger niveau. Ben jij er klaar voor 
om je werkplekstrategie nog eens onder de loep te nemen?
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STAP 3
INTEGREER NIEUWE 
TECHNOLOGIEËN DIE DE 
PERFECTE MATCH ZIJN 
VOOR JOUW TOEKOMSTIGE 
WERKOMGEVING

#3
Werkplekken en werkstijlen veranderen in een razend tempo. 
Parallel hieraan verschijnen er overal nieuwe technologieën. 
Dit is onvermijdelijk aangezien behoeften in samenwerken 
veranderen. Deze nieuwe technologieën groeien mee met deze 
nieuwe manieren van werken. Het gaat niet alleen om het delen 
van informatie. Zoals Tsedal Neeley, professor aan de Harvard 
Business School, aangeeft: “Zonder deze tools is samenwerken 
op wereldwijd niveau niet mogelijk.”5  Organisaties ervaren digitale 
integratie als één van de grotere uitdagingen. De verplaatsing van 
processen naar digitale platforms vergt adoptie en hier is tijd voor 
nodig. Maar met één project in digitale transformatie heb je al een 
mooie basis gelegd voor een volgende. Wereldwijd zijn er al een 
groot aantal organisaties die stappen hebben gemaakt in digitale 
integraties 2. Laten wij ook samen de handen uit onze mouwen 
steken! 
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In hoeverre zijn organisaties voorbereid op een digitale 
transformatie waarbij ze digitale technologieën doorvoeren 
binnen alle sectoren?

56% 20%21%3%

niet erg tamelijk 
voorbereid

erg voorbereidhelemaal niet



STAP 3
INTEGREER NIEUWE 
TECHNOLOGIEËN DIE DE 
PERFECTE MATCH ZIJN 
VOOR JOUW TOEKOMSTIGE 
WERKOMGEVING

#3
De voordelen van nieuwe technologieën

Digitalisering van de werkplek is een breed begrip. Het gaat van 
de juiste computers beschikbaar hebben zodat medewerkers 
aan het werk kunnen tot aan meeting room hardware en 
software. Cloud computing is één van die componenten van 
de digitale transformatie. Steeds meer werken we met alles-
in-één platformen zoals, Microsoft Teams, Jira of andere 
samenwerkingstools. Als resultaat maak je minder IT kosten. De 
beveiliging wordt beter. En we ervaren steeds meer de effectiviteit 
van samenwerken. Met al deze alles-in-één platformen, ook wel 
social tools/samenwerkingstools genoemd, wordt cross-sectorale 
samenwerking mogelijk. Interne en externe communicatie worden 
hierdoor gestimuleerd. 
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Wat ervaren we nu in het algemeen als we samenwerkingstools 
steeds meer gebruiken? 6

Het percentage van respondenten die het gebruik van social tools 
als een succes ervaren binnen hun organisatie

Productiviteit

Snelle oplossingen voor organisatieproblemen

Medewerkersbetrokkenheid

Trainingen in nieuwe technologieën is essentieel

Bereid je medewerkers eerst voor met trainingen voordat je je vol 
enthousiasme stort op nieuwe technologieën en software voor 
samenwerking. Digitale integratie moet worden aangestuurd door 
HR en de directie om een succesvolle adoptie op gang te krijgen. 
Naast dat digitale integratie op manager’s niveau moet worden 
aangedreven is een strategie voor veranderingsmanagement niet 
onmisbaar. Het implementeren van nieuwe technologieën gaat 
verder dan alleen de IT afdeling. Het is uiteraard van grote invloed 
op de bedrijfscultuur. Dus zorg er voor dat de managers en HR op 
één lijn zitten om zo trainingen voor nieuwe technologieën op te 
zetten voor de medewerkers.  

“Je kunt niet meer werken zoals je 15 jaar geleden deed. De 
werknemers van vandaag zijn al hyperconnected en technisch 
aangelegd. En deze golf van werknemers wordt alleen maar groter. 
Bedrijven moeten up to date blijven en de werknemers voorzien 
van de gemakken zodat de productiviteit omhoog gaat. En wat 
merk je? Er verschijnt zelfs een glimlach op de gezichten.” 7  

76%

65%

47%
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Het is wel duidelijk dat er een nieuwe golf van samenwerken 
op ons af komt. Zorg er voor dat je je er op tijd van bewust bent 
wat dit inhoudt voor jou als organisatie en je ervaart al snel de 
voordelen. Voordat je duikt in een digitale transformatie ga eerst 
na hoe de huidige werkplekken ingericht zijn. Upgrade deze waar 
nodig voor optimaal samenwerken. We kunnen er niet onderuit 
dat de demografische beweging al van grote invloed is op de 
werkomgeving van vandaag. Bereid jouw organisatie daarom 
voor op veranderende werkstijlen. Omdat flexibiliteit de nieuwe 
standaard wordt kun je beter verder kijken dan je eigen interne 
muren. Co-everything en Collaboratieve Innovatie zorgen voor 
frisse invalshoeken. Nieuwe uitdagingen en vaardigheden zullen 
worden ontdekt. Nieuwe technologieën sluiten hier feilloos op 
aan. Met interactieve hardware en software kan samenwerking 
op wereldwijd niveau worden gestimuleerd. Over een aantal jaren 
kunnen we zelfs niet meer zonder deze nieuwe technologieën. 

Hoe heb jij hier als organisatie baat bij? Content wordt steeds meer 
transparant. Vanaf iedere locatie. Op ieder moment. Problemen 
kunnen sneller worden opgelost. Het aantal meetings en e-mails 
neemt drastisch af. Resultaat? Meer productiviteit en geluk op de 
werkvloer.

Ben jij klaar voor de moderne werkplek #2025?

De zonnige zijde van deze golf van 
interactief samenwerken
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