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Samenwerken
6 tips om niet méér, maar slimmer te werken
Slimmer samenwerken willen we allemaal. Maar meer dan ooit wordt dat ook van ons gevraagd.
Door medewerkers, door klanten en door het nieuwe normaal. Met regels die zijn gemaakt voor onze
veiligheid en niet voor ons rendement. In deze whitepaper leest u hoe u technologie inzet om slimmer
(en gezonder) samen te werken met medewerkers en klanten. Is uw onderneming Future Ready?
U leest over het onderzoek dat vaststelt welke kenmerken en uitdagingen daarbij passen. Vervolgens
bedenkt u met hulp van het canvas concrete oplossingen voor uw eigen bedrijf, zodat u vooruit kunt.
Dus wat is het antwoord? Meer uren werken?
Waarschijnlijk niet. Uit onderzoek is gebleken
dat de output van werknemers na een
werkweek van 50 uur al sterk daalt en na 55 uur
zelfs niets extra’s meer oplevert. Het antwoord
is: werk slimmer, niet harder. U werkt effectiever
door te concentreren op wat er echt toe doet.
En de technologie biedt diverse tools die daarbij
helpen. Aangevuld met de volgende zes tips.

Tip 1: To do
U heeft net een nieuwe klant binnengehaald.
En voor u het weet heeft u samen met het
team een to do-lijst van vier pagina’s opgesteld.
Dat gaat de productiviteit niet helpen. Dit
wel: laat medewerkers dagelijks digitaal een
lijstje maken met de drie tot vijf belangrijkste
punten van de dag. Laat ze zich op één
taak tegelijk concentreren. Ze voelen zich
productiever en minder angstig. Maar let op,
of ze nu thuiswerken of op kantoor, laat ze de
belangrijkste taak als eerste doen. Voorkom dat
die klus in de loop van de dag ondersneeuwt
onder minder belangrijke zaken.

Tip 2: Meet resultaten, niet tijd
Als het om productiviteit gaat, concentreren
we ons vaak op de tijd die nodig is om iets te
voltooien in plaats van op wat we in een dag

hebben bereikt. Dit kan te maken hebben
met de bedrijfscultuur: waar uren en fysieke
aanwezigheid belangrijker worden gemaakt
dan actie en resultaten ontstaat een cultuur
van inefficiëntie en angst. Als medewerkers
zich gedwongen voelen om buiten hun
capaciteit te presteren, beginnen ze een hekel
te krijgen aan wat ze doen. Ook hier helpen
lijstjes: deel via een groepsapp of chat-functie
wat er die dag of week is gepresteerd. Het biedt
medewerkers overzicht en maakt ze trots op
wat er is bereikt.

Tip 3: Communiceer
Wie tijdens de lockdown heeft doorgewerkt,
weet: communicatie en vaardigheden om ook
op afstand samen te werken zijn belangrijker
geworden dan ooit. Voor werkgevers is het
daarbij net zo belangrijk om te luisteren als te
communiceren. Bel medewerkers ook om te
vragen hoe het met ze gaat, in plaats van hoe
het project loopt. Blijf bij communicatie naar
een team bij één onderwerp tegelijk. Doe dat
ook in mail- of app-verkeer. Te veel informatie
tegelijk leidt tot verwarring en fouten.

Tip 4: Automatiseer taken
Het geheim van meer gedaan krijgen?
Verminder het aantal beslissingen dat u
gedurende de dag moet nemen. Het contra-

intuïtieve geheim om dingen voor elkaar
te krijgen, is om ze meer automatisch te
maken, zodat ze minder energie verbruiken.
Met andere woorden, bouw routines en
gewoonten op zodat u niet steeds een
beslissing hoeft te nemen. Doe het gewoon.

Tip 5: Stop met multitasken
We geloven allemaal dat we multitaskers
zijn. In feite zijn mensen niet in staat om
meerdere dingen tegelijk te doen. In plaats
daarvan verschuiven we onze aandacht
heel snel van de ene taak naar de andere.
Onderzoekers hebben zelfs ontdekt
dat ze het brein echt zien worstelen bij
multitasking. Dus stop de volgende keer dat
u de neiging hebt om te multitasken. Neem
een a dempauze en ga dan terug om zich
te concentreren op het enige dat nu moet
worden gedaan. Als dat eenmaal is gebeurd,
kunt u doorgaan naar iets anders.

Tip 6: Doe vooral het werk
dat u leuk vindt
Zelfs voor wie dromen najaagt en passies
volgt, zullen er taken zijn die u niet graag
doet. Besteed het uit aan mensen die
daar goed in zijn. Wie dat doet, voelt zich
meer vervuld, geïnspireerd, uitgedaagd en
productiever.

“

U werkt
effectiever door
te concentreren
op wat er echt
toe doet.

“

Werk slimmer, niet harder
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Is uw onderneming Future Ready?
Zes belangrijke kenmerken
Tips om slimmer samen te werken komen in elke situatie van pas. Maar nu is er meer aan de hand:
de wereld verandert en het gedrag van medewerkers en klanten verandert mee. Vodafone Business
deed bij 1813 klanten in 10 markten wereldwijd groot onderzoek naar de toekomstbestendigheid
van bedrijven: het Future Ready Rapport Vodafone Group 15 juli 2020. Welke ondernemers zijn klaar
voor de toekomst en wat doen zij anders dan de rest? Hoe zien ‘future ready’ bedrijven eruit
en hoe gaan zij om met uitdagingen?
Een bedrijf dat Future Ready is, voldoet volgens
het rapport aan de volgende kenmerken:
1. E en positieve houding ten opzichte van verandering.
Future Ready bedrijven omarmen verandering en zijn enthousiast
over de toekomst.
2. Open staan voor nieuwe technologie. Bedrijven erkennen de kracht
van technologie om zakelijke uitdagingen op te lossen.
3. D
 uidelijke stappen richting bedrijfstransformatie. Ze hebben
een routekaart opgesteld voor hoe technologie hun bedrijf
kan transformeren.
4. E en gedetailleerde strategie. Future Ready bedrijven hebben
een bredere zakelijke strategie voor de toekomst die wordt
gedocumenteerd, gefinancierd en gemeten.
5. U
 p-to-date met trends en onzekerheden. Ze hebben duidelijk de
krachten geïdentificeerd die hun bedrijf vormgeven en verwijzen
naar belangrijke opinieleiders om te helpen.
6. F lexibel. Deze bedrijven kunnen snel reageren op nieuwe trends of
uitdagingen en zijn sneller op de markt dan concurrenten.

Vijf uitdagingen voor de directe toekomst
Het onderzoek vond op twee momenten plaats: eind 2019 en nog
eens tijdens de coronacrisis. Dat leverde ook een helder overzicht op
van de uitdagingen waarmee bedrijven juist nu
worden geconfronteerd. Dit zijn de vijf belangrijkste:
1. B
 edrijven moeten zich snel aanpassen aan veranderende sociale
attitudes en klantgedrag.
2. Bedrijven moeten hun veerkracht weer opbouwen en versterken
in het licht van de COVID-19-pandemie.
3. D
 uurzaamheid wordt een standaard.
4. D
 ata en de digitale economie creëren op hoog tempo
nieuwe zakelijke uitdagingen.
5. B
 edrijven moeten de manier veranderen waarop ze
talentvolle mensen werven en behouden.

“

 edrijven moeten
B
de manier veranderen
waarop ze talentvolle
mensen werven
en behouden.

“
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Zo zorgt technologie
voor een veilige werkvloer

“

Ik weet het
verschil tussen
vast en mobiel
niet meer.

Voor optimale samenwerking van
medewerkers maakt Kampen Industrial
Care gebruik van vast/mobiel-integratie via
One Net en Vodafone Flex . De fysieke
telefooncentrale heeft plaatsgemaakt voor
een virtuele centrale in de cloud. Gevolg:
de telefooncentrale is altijd up-to-date en
telefoontjes op vaste nummers worden
feilloos doorgeschakeld naar mobiel en
andersom. “Ik weet het verschil tussen vast
en mobiel niet meer.”

Smarter Working met hulp van
technologie: Kampen Industrial Care
Samenwerken met hulp van slimme
technologie: Kampen Industrial Care heeft
dat goed voor elkaar. Het Groningse bedrijf
is als werktuigbouwkundige dienstverlener
strategische partner voor het bouwen en
onderhoud van industriële installaties. In
1947 begonnen als smederij, is het bedrijf
uitgegroeid naar ruim 100 medewerkers
en een brede waaier van klanten uit de
energie-, water- en voedingsbranche.

De diensten van Vodafone Business helpen
Bakker bij het verwezenlijken van zijn ambities:
‘om over vijf jaar dé strategische partner voor
onze klanten in de industrie te zijn’. Het bedrijf
wil daartoe duidelijker communiceren met zijn
klanten. “Goede voorbereiding van projecten
is van evident belang. Hoe meer informatie ik
van de klanten krijg, hoe efficiënter we kunnen
werken. Daarin ondersteunen Vodafone
Business en RSE Telecom ons.”

“Bereikbaarheid van ons personeel is
heel belangrijk. Onze klanten werken

“

Goede
voorbereiding
van projecten
is van evident
belang.

“

Hier volgen nog een aantal veiligheidstips
voor ondernemers:
•Z
 ijn er tech-oplossingen zoals
thermische temperatuurbewaking
(in overeenstemming met privacy
en regelgeving), bakens voor sociale
afstanden en sensoren om de naleving
van hygiëne te volgen (gebruik van
alcoholspray) om de veiligheid van
werknemers te waarborgen?
•K
 unnen bestaande HR-systemen
en -processen het extra toezicht op
personeel aan?
•W
 elke aanraak-gebaseerde interfaces
op kantoor kunnen worden vervangen
door op spraak, gezicht of gebaren
gebaseerde technologie (bijvoorbeeld

24/7, dus onze mensen moeten ook 24/7
bereikbaar zijn. Tot in de krochten van
Nederland en ver daarbuiten”, zegt directeur
grootaandeelhouder Arnold Bakker. Dat heeft
Kampen Industrial Care geregeld dankzij
een samenwerking met Vodafone Business
en haar Business Partner RSE Telecom.
“Vodafone zorgt voor het platform en RSE
Telecom is de Partner die dichtbij ons staat
en onze wensen en eisen kent. Een probleem
met telecommunicatie, is vaak met een
belletje naar de contactpersoon opgelost.”

AI-assistentie in vergaderruimten om
projectoren of schermen te starten).
• Welk werk kan permanent op afstand
worden gedaan en wat betekent dit voor
bedrijfsprocessen? Smarter Working
biedt hiervoor diverse oplossingen.
• Welke tech-tools kunt u gebruiken
om betrokkenheid en samenwerking
voor eigen en externe medewerkers te
bevorderen?

“

De anderhalve meter, contactmomenten
en wel of geen mondkapjes in het
openbaar. Voor werkgevers betekenen de
coronamaatregelen een extra uitdaging
om Future Ready te zijn. Want hoe krijgt u
medewerkers weer op een verantwoorde
wijze terug naar kantoor? IT in het
algemeen en Internet of Things (IoT) in
het bijzonder spelen een grote rol bij
het ‘nieuwe normaal op de werkvloer’.
Bijvoorbeeld door het toepassen van
connected sensoren die het aantal
mensen binnen een gebouw bijhouden.
Of met het implementeren van een IoToplossing die automatisch de temperatuur
van bezoekers en medewerkers meet
en analyseert.
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Aan de slag
Hoe zien uw uitdagingen op het gebied van samenwerken eruit? Is uw bedrijf
Future Ready? Vul het canvas in als brainstorm voor een oplossing. Het kost niet
meer dan wat denkkracht en een paar minuten van uw tijd. Ter inspiratie vindt u
hieronder de uitgewerkte case van Kampen Industrial Care.

COMMUNICATIEBEHOEFTE KAMPEN INDUSTRIAL CARE
1. Waar stond u?

2. Waar wilde u heen?

Wij moeten 24/7 bereikbaar zijn.

3. Wat hield u tegen?

Over vijf jaar willen we dé strategische
partner zijn voor onze klanten in
de industrie. Daartoe willen we
duidelijker communiceren en
samenwerken. Met elkaar en met
klanten, waar en wanneer dan ook.

4. Welke oplossingen
hebben u geholpen?

De oude fysieke telefooncentrale
was niet uitgerust om aan die
behoefte te voldoen.

Met de virtuele telefooncentrale
One Net en Vodafone Flex worden
telefoontjes feilloos doorgeschakeld
van vast naar mobiel en andersom.
De centrale is bovendien
altijd up-to-date.
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COMMUNICATIEBEHOEFTE VAN UW BEDRIJF
1. Waar staat u?

2. Waar wilt u heen?

3. Wat houdt u tegen?

4. Welke oplossingen
kunt u uw doel bereiken?

Benieuwd naar de rol van technologie bij Smarter Working?
Vodafone Business heeft diverse toepassingen voor op kantoor en thuis
om samenwerken efficiënt en gemakkelijk te maken. Meer weten?
Kijk op onze Smarter Working pagina voor meer informatie.

