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In de huidige wereldwijde economie is innovatie van groot 

belang. Teams moeten duidelijk kunnen communiceren 

en nauw kunnen samenwerken om snel en met grote 

regelmaat te innoveren. Miscommunicatie, misverstanden 

en verkeerde interpretaties leiden slechts tot dure fouten, 

bedrijfsprocessen vol knelpunten en mislukkingen op de 

markt. De meeste van deze problemen kunnen worden 

vermeden.

InleIdInG
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D 
oor de convergentie van technologie met lage kosten 
maar hoge kwaliteit en een zeer concurrerende 
bedrijfsomgeving wordt video-collaboration een favoriet 
communicatiekanaal voor moderne kenniswerkers 
en besluitvormers. Dankzij de beschikbaarheid van 

relatief goedkope technologie – inclusief hoogwaardige apparatuur 
voor videoconferencing, netwerken met hoge bandbreedte en 
gebruiksvriendelijke toepassingen en tools – komt video-collaboration 
binnen het bereik van de werknemer. De huidige impact ervan op innovatie 
en productiviteit – alsmede essentiële bedrijfsprocessen, van klantenservice 
tot probleemoplossing – is nog maar het begin. 

Videocommunicatie en videoconferencing zijn al tientallen jaren 
onderdeel van het bedrijfsleven. Video vormt al een kernaspect in 
de vergaderruimte, en vele grotere organisaties maken gebruik van 
videomogelijkheden (intern of via een contract met een provider) voor 
speciale gebeurtenissen of presentaties. Dankzij gebruiksvriendelijke 
technologie en betaalbare opties ontdekken vele werknemers – 
van leidinggevenden tot trainers, klantenservicemedewerkers, 
verkoopmedewerkers en externe medewerkers – de kracht van video-
interactie en video-collaboration.  

Aangezien de meeste communicatie non-verbaal is, vult video-
collaboration een enorme leemte op die lange tijd tussen organisaties heeft 
bestaan. Met video kunnen managers, kenniswerkers, verkoopmedewerkers 
en klantenservicemedewerkers informatie die binnen projecten of tijdens 
contactmomenten wordt gedeeld, beter overbrengen en begrijpen. Hierdoor 
kunnen nieuwe ideeën sneller ten uitvoer worden gebracht, met een hogere 
kwaliteit en met input van de klant. 

Dankzij face-to-face interactie fungeert video als een ‘tussenweg’ 
tussen communicatie die uitsluitend uit spraak bestaat en persoonlijke 
ontmoetingen, en dat is van belang bij het opbouwen van zakelijke relaties, 
vertelt Dr. Jeffrey Polzer, UPS Foundation Professor of Human Resource 
Management bij Harvard Business School. “Video voegt een extra dimensie 
toe aan de hoeveelheid informatie die mensen ontvangen”, vertelt hij. 
“Dankzij de face-to-face interactie via video kunnen mensen non-verbale 
signalen opvangen en een relatie opbouwen.”

Volgens onderzoek van 
Wainhouse Research onder 

1.007 leidinggevenden is 
bijna viervijfde van hen 

(78%) van mening dat online 
video een effectieve tool is 
voor bedrijfscommunicatie. 

78%

Volgens een recent 
onderzoek van Cisco en 
Redshift Research onder 

1.300 jongere 
leidinggevenden is 87% van 

mening dat video een 
aanzienlijke en positieve 

impact heeft op een 
organisatie. 

87%
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 1 Executive Visions on Video in the Workplace (Visie van leidinggevenden op video op de werkplek), Steve Vonder 
haar, Wainhouse research, december 2013. http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
 2 “Cisco global Survey reveals that the Majority of Aspiring Executives See a Big Future for Video in the 
Workplace” (Wereldwijd onderzoek van Cisco toont aan dat de meerderheid van aankomende leidinggevenden 
video op de werkplek een grote toekomst toedicht), Cisco New release, augustus 2013. 
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-global-Survey-reveals-that-the-Majority-of-Aspiring-
Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace

“Met video, dankzij de face-to-

face interactie, kunnen mensen  

non-verbale signalen opvangen 

en een relatie opbouwen.”

Dr. Jeffrey Polzer
UpS Foundation professor  
of human resource Management  
harvard Business School

Video is al het voorkeursmedium van vele huidige en aankomende 
werknemers en leidinggevenden. Dit wordt ook bevestigd door onderzoek 
van Wainhouse Research onder 1.007 leidinggevenden: bijna viervijfde 
van hen (78%) geeft aan dat online video een effectieve tool is voor 
bedrijfscommunicatie. Bovendien is volgens een recent onderzoek van 
Cisco en Redshift Research onder 1.300 jongere leidinggevenden 87% 
van mening dat video een aanzienlijke en positieve impact heeft op een 
organisatie en voordelen biedt zoals verbeterde ervaring van telewerkers, 
besparing op reiskosten en zelfs het aantrekken van toptalent.1  

Video-collaboration speelt niet alleen een rol bij het verbeteren 
van de communicatie tussen werknemers, maar maakt ook kritische 
bedrijfsprocessen mogelijk, waaronder live klantenservice, online leren en 
gezamenlijke probleemoplossing. De meerderheid van de leidinggevenden 
in het onderzoek van Cisco, namelijk 60%, geeft aan dat video-interactie 
van belang is voor hun carrière en hun bedrijf. Enkele voordelen die 
volgens hen al zijn gerealiseerd, zijn de mogelijkheid tot het opvangen van 
visuele signalen, het ‘erbij zijn’ zonder te reizen en het delen van content in 
real-time.2 

http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-Aspiring-Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-Aspiring-Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace
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Video-collaboration biedt de mogelijkheid  

tot grotere interactie en innovatie, 

ongeacht de bedrijfstak. Iedereen 

profiteert. In de gezondheidszorg heeft 

video bijvoorbeeld de manier waarop 

instellingen met klanten en professionals 

omgaan enorm veranderd. De afgelopen 

jaren hebben enkele ziekenhuizen in 

de Verenigde Staten een abonnement 

afgesloten bij callcenters voor video- en 

spraakcommunicatie, zodat zij vertaalservices, psychiatrische-

zorgservices en andere zich ontwikkelende mogelijkheden met 

elkaar kunnen delen. Video-collaboration beïnvloedt hierbij  

de bedrijfsresultaten, verandert bedrijfsprocessen en helpt  

zorginstellingen ongekende schaalbaarheid, kostenbesparingen  

en efficiëntie te bewerkstelligen.

BedrIjFstakInnovatIes: 
Gezonde InteractIe
en GeÏnteGreerde teams 
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Met het Health Care Interpreter Network (HCIN) kunnen 
zorginstellingen bijvoorbeeld vertaalservices via video on 
demand beschikbaar stellen aan artsen, zowel binnen de 
eigen instelling als bij aangesloten externe ziekenhuizen. 
“Het is een virtueel gedistribueerd callcenter voor video- 

en spraakcommunicatie. Er kunnen bijvoorbeeld twee vertalers in het 
ene ziekenhuis aanwezig zijn en tien in het andere”, aldus Melinda Paras, 
President van Paras and Associates, het bedrijf dat videoconferencing bij 
45 zorginstellingen heeft geïmplementeerd. “De locatie doet er niet toe – 
al die vertalers, voor al die talen, zijn beschikbaar voor de eindgebruiker.” 
Het systeem werd het eerst in Californië opgezet en nu worden vertalers in 
ziekenhuizen verbonden met artsen in het gehele land.

Toonaangevende wereldwijde servicebedrijven ervaren ook 
indrukwekkende resultaten van video-collaboration. Bij GHD, een 
toonaangevend consultingbedrijf op het gebied van engineering, 
architectuur en milieu, worden met videocommunicatie en video-
collaboration 5.500 werknemers op vijf continenten met elkaar verbonden. 
Het bedrijf heeft geen formeel hoofdkantoor. 

Volgens het bedrijf worden intellect en vaardigheden samengebracht 
tot “één GHD”. Historisch gezien hield samenwerking “vele 
telefoongesprekken en vele vliegreizen in”, aldus Elizabeth Harper, Chief 
Information Officer bij GHD. Naarmate het bedrijf groeide tot meer 
dan 100 kantoren en nieuwe praktijken toevoegde, werd het belang van 
contact houden steeds kritischer en duurder. GHD bood zijn werknemers 
tools – van webgebaseerde videoconferencing tot vergaderruimtes met 
videomogelijkheden – om “zowel de reiskosten te verlagen als de algehele 
productiviteit te verhogen door werknemers meer tijd te geven om zinvol 
werk te doen”, aldus Harper. Dit omvat de mogelijkheid voor de zeer 
mobiele besluitvormers van het bedrijf om persoonlijke ontmoetingen te 
bewerkstelligen, ongeacht hun locatie.  

Bij GHD, een toonaangevend  
consultingbedrijf op het 
gebied van engineering, 
architectuur en milieu,  

worden met 
videocommunicatie en  

video-collaboration 
5.500 werknemers op vijf 

continenten met elkaar 
verbonden. 

5.500
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De afgelopen jaren hebben diverse 

ziekenhuizen in de Verenigde Staten een  

abonnement afgesloten bij callcenters voor 

video- en spraakcommunicatie  

zodat zij vertaalservices, psychiatrische-

zorgservices en andere zich ontwikkelende 

mogelijkheden met elkaar kunnen delen.
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Winkeliers en financiële instellingen maken gebruik 

van video om met hun klanten te communiceren. 

Fabrikanten kunnen productieproblemen sneller en 

diepgaander aanpassen via visuele interactie. Video 

opent toevoerketens, alsmede partner- en klantkanalen. 

zakelIjke voordelen: 
8 tactIeken voor elke 
orGanIsatIe om  
voordeel te creëren 
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 3 “Why videoconferencing is critical to business collaboration” (Waarom videoconferencing van cruciaal 
belang is voor zakelijke collaboration), gigaom, januari 2014, http://research.gigaom.com/report/why-
videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/

1. reiskosten verminderen. 
Dankzij betrouwbare en gebruiksvriendelijke zakelijke videoconferencing 
kunnen gebruikers face-to-face gesprekken voeren en vaker contact 
houden met collega’s en klanten op afstand, zodat ze geen reiskosten hoeven 
te maken. Een vermindering van reiskosten is slechts een van de voordelen 
van video-collaboration. Hieronder worden er nog meer beschreven. 

2. Productiviteit verhogen. 
Video-collaboration kan workflows versnellen. Doordat deelnemers in real-
time kunnen communiceren, kunnen zij ter plekke problemen oplossen of 
nieuwe programma’s starten en hoeven ze niet steeds e-mails te sturen/
te beantwoorden of mensen terug te bellen. De mogelijkheid om ideeën 
uit te wisselen en de reacties van de ander te zien vermindert ook de kans 
op verkeerde interpretatie of miscommunicatie, waardoor de kwaliteit 
van besluitvorming wordt verbeterd. Aangezien men dankzij video-
collaboration vaker op afstand kan werken, neemt de productiviteit van 
werknemers toe en neemt de stress van zakenreizen en lang van huis zijn 
af. De productiviteit van het groeiende aantal telewerkers neemt ook toe. 
Uit een recent GigaOm Research-rapport blijkt dat 87% van de externe 
gebruikers zich meer verbonden voelt met het team en het proces bij 
gebruik van videoconferencing.3  

Nu technologie breed beschikbaar is tegen lage kosten en 
interfaces gebruiksvriendelijk zijn, hebben werknemers 
op alle niveaus binnen organisaties daar zonder problemen 
snel toegang toe. De aard van de interactie – persoonlijk, 
telefonisch, via e-mail of video – is afhankelijk van de 

specifieke vereisten op dat moment. De aanwezigheid van betrouwbare en 
effectieve videomogelijkheden kunnen hier echter verandering in brengen. 
“Zodra u hebt geïnvesteerd in een veilig videonetwerk, bedenkt iedereen 
waar het nog meer voor kan worden gebruikt”, aldus Paras. 

Hierna volgen             voordelen die met video-collaboration kunnen worden behaald:8 

http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/
http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/


Copyright © 2014 Forbes InsIghts | 13

GHD breidt collaboration-voorzieningen extern uit als een project 
daarom vraagt, waardoor de deelname voor klanten en partners wordt 
vereenvoudigd. Werknemers kunnen flexibelere uren werken en zijn niet 
gebonden aan een enkele kantoorlocatie. Bovendien kunnen ze deelnemen 
aan vergaderingen in verschillende tijdzones. “Het gelijke speelveld voor 
collaboration heeft de werknemersproductiviteit bevorderd”, aldus Harper, 
die aangeeft dat de tools voor videocommunicatie van het bedrijf “een 
enorm verschil hebben gemaakt in het beeld dat de organisatie van IT 
heeft en uiteindelijk de projectkwaliteit en aflevertijden voor onze klanten 
hebben verbeterd.”

3. Communicatie verbeteren binnen de gehele onderneming. 
Dankzij video-collaboration kunnen zakelijke leiders en managers alle 
bedrijfsonderdelen en -afdelingen bereiken om hun visie voor hun 
organisaties te delen, nieuwe waarden of prioriteiten te communiceren 
of in moeilijke tijden hun volledige inzet aan te geven en twijfels weg te 
nemen. Persoonlijke communicatie is van belang voor zakelijke leiders – 
uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit blijkt dat 75% van de 
leidinggevenden van mening is dat persoonlijke samenwerking essentieel is 
voor zakelijk succes en meer invloed heeft op bedrijfsresultaten dan andere 
communicatievormen.4 In moderne, sterk verspreide ondernemingen “is 
het gewoonweg niet mogelijk iedereen in één ruimte te laten samenkomen”, 
aldus Polzer. Video breidt relaties tevens uit buiten de onderneming, 
waardoor hoogwaardige relaties met partners, klanten en aandeelhouders 
worden versterkt. 

4 “power of in-person: the Business Value of in-person Collaboration” (De kracht van persoonlijk contact: de 
meerwaarde van persoonlijke collaboration), Economist intelligence Unit, 2012. 
http://www.cisco.com/web/iN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_hr.pdf

Uit onderzoek van de 
Economist Intelligence Unit 

blijkt dat 75%  
van de leidinggevenden van 
mening is dat persoonlijke 
samenwerking essentieel is 

voor zakelijk succes en meer 
invloed heeft op  

bedrijfsresultaten dan 
andere 

communicatievormen. 

75%

“Het gelijke speelveld voor 
collaboration heeft de  
werknemersproductiviteit 
bevorderd.” 

Elizabeth Harper 
Chief information officer 
ghD

http://www.cisco.com/web/IN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_HR.pdf
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5 Cio and Box, “the New World of Collaboration” (De nieuwe wereld van collaboration), 2014:  
http://resources.idgenterprise.com/original/ASt-0120112_BoxWpcons0712_FiNAL.pdf

4. Innovatiekansen vergroten. 
Video-collaboration versnelt tevens innovatie en marktintroductie. Dankzij 
de mogelijkheid om communicatie te versnellen en de doorlooptijd van 
workflowdocumenten te verkorten, kan de productontwikkelingstijd met 
25% worden verminderd – meer dan een dag per week.5  Innovatie is vaak het 
product van brainstormsessies. Enkele toonaangevende innovatiebedrijven 
staan bekend om de intensieve sessies die zij houden, waarbij deelnemers 
een ruimte ingaan en er later weer uitkomen met een werkzame oplossing. 
Een videomogelijkheid die samenwerking via een sessie in een dergelijke 
‘ruimte’ simuleert maakt innovatie mogelijk met de inzet van talenten en 
expertise wereldwijd. Er zullen ook vele ongeplande innovaties zijn die 
worden ontwikkeld door werknemers die video-collaboration beschouwen 
als een betere manier om hun taken te vervullen. Video voegt een extra 
boost toe aan innovatie doordat er meer tijd vrijkomt voor de ontwikkeling 
van nieuwe ideeën. 

Dankzij video-collaboration kon GHD meer innoveren en optimaal 
profiteren van vaardigheden over verschillende geografische regio’s, 
waardoor de time-to-market werd versneld. “Onze medewerkers vormen 
ons concurrentievoordeel”, aldus Fechner. “We hebben krachtigere teams 
kunnen opzetten en de marktpenetratie kunnen verbeteren.”

Dankzij de mogelijkheid om 
communicatie te versnellen 

en de doorlooptijd van 
workflowdocumenten te 

verkorten, kan de 
productontwikkelingstijd met 

25% worden verminderd – 
meer dan een dag per week.

25%

Video-collaboration is tevens een tool die 

organisaties inzetten om nieuwe 

serviceleveringsmodellen te bieden die 

krachtige klantbetrokkenheid mogelijk 

maken.

http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
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5. nieuwe markten aanboren en kansen creëren. 
Uit het onderzoek van Cisco bleek dat 94% van de organisaties video 
waardeert als een manier om taalbarrières te beslechten binnen een steeds 
meer wereldwijd georiënteerde markt. Video-collaboration is tevens een 
tool die organisaties inzetten om nieuwe serviceleveringsmodellen te 
bieden die krachtige klantbetrokkenheid mogelijk maken. Het gebruik 
van real-time, face-to-face services met video-collaboration waar dan ook 
kan in vele bedrijfstakken baanbrekende veranderingen tot gevolg hebben, 
en biedt zakelijke en concurrentievoordelen omdat hierdoor persoonlijke 
services kunnen worden geboden. HCIN, met zijn translation-on-demand 
mogelijkheden, is een voorbeeld van de opkomende services. Volgens Paras 
spelen dergelijke services ook een essentiële rol in binnenlandse markten. 
“Ziekenhuizen in de VS krijgen vaker te maken met cliënten die niet 
vloeiend Engels spreken en beconcurreren elkaar steeds meer om deze 
cliënten te trekken”, aldus Paras. “Die ziekenhuizen die goede, kwalitatieve 
vertalingen kunnen bieden, positioneren zich als de voorkeursproviders 
voor steeds grotere delen van de samenleving.”

Uit het onderzoek van Cisco 
bleek dat 94% van de 

organisaties video waardeert 
als een manier om 

taalbarrières te beslechten 
binnen een steeds meer 

wereldwijd georiënteerde 
markt. 

94%
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6. Kennisbeheer en training mogelijk maken. 
Een voordeel van video-collaboration is de mogelijkheid tot het opnemen 
en archiveren van vergaderingen, gebeurtenissen of gedeelde best 
practices, zodat deze op elk gewenst moment kunnen worden bekeken. 
De opgenomen vergaderingen en gebeurtenissen kunnen dan worden 
ingezet als trainingstools. “Bedrijven gebruiken video om vergaderingen 
vast te leggen”, aldus Polzer.  “Dit is nuttig wanneer de vergadering is 
afgelopen en diegenen die er niet aan konden deelnemen, willen weten 
wat er is gebeurd – waren er conflicten, was er verwarring over een 
genomen besluit, wie is verantwoordelijk voor de volgende stappen, zijn 
er gerelateerde problemen, enzovoort.” Om na te gaan wat er tijdens een 
vergadering is gebeurd, “moet je dat aan iemand vragen die erbij was, en 
dan krijg je zijn/haar interpretatie te horen. Als je het aan iemand anders 
vraagt, krijg je weer een ander verhaal.” Sommige bedrijven slaan nu 
video-opnamen van alle vergaderingen op in online bibliotheken, vertelt 
Polzer.

Training en ontwikkeling aan de hand van video stimuleren de 
betrokkenheid, het moreel en de gelijkgestemdheid van het personeel, 
waardoor de productiviteit kan worden verhoogd en werknemers meer 
aan het bedrijf worden gebonden. Videocommunicatie vormt ook een 
directer medium voor het delen van kennis, en dat kan met name nuttig 
zijn in complexe of snel veranderende markten. Forrester Research schat dat 
slechts één minuut online video gelijk staat aan circa 1,8 miljoen geschreven 
woorden.6  Werknemers moeten ook nieuwe vaardigheden ontwikkelen 
om succesvol te zijn in complexere werkomgevingen. Volgens onderzoek 
uitgevoerd door Aberdeen Group hebben bedrijven die gebruikmaken 
van video binnen een periode van 12 maanden een afname van vrijwillig 
verloop van talent gerealiseerd van gemiddeld 8% en een toename van 
werknemersproductiviteit van 4%. Typische organisaties hadden gemiddeld 
6,5 week nodig om de productiviteit van nieuwe werknemers op het juiste 
niveau te krijgen en besteedden $ 2.500 per werknemer aan trainingskosten. 
Bedrijven die gebruikmaken van video hebben ook de ontwikkeling van 
een krachtigere werkgemeenschap waargenomen.7  

6 “3 Ways to Use Brainshark Video presentations to promote your Brand on twitter” (Drie manieren om Brainshark-
videopresentaties te gebruiken om uw merk via twitter te promoten), Sabrina Cote, Brainshark, juni 2014.  
http://www.brainshark.com/ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
7 the roi of Video Collaboration (De roi van video-collaboration), Aberdeen group, 2011. http://www.cisco.com/c/
dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf

Forrester Research  
schat dat slechts één minuut 
aan online video gelijk staat 

aan circa 1,8 miljoen 
geschreven woorden.

1,8 mln

http://www.brainshark.com/Ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Volgens Polzer omvat een typisch kennisbeheersysteem PowerPoint-
presentaties met opsommingstekens, afbeeldingen en diagrammen of 
rapporten. “Veronderstel dat er in plaats daarvan opgenomen presentaties op 
het systeem zouden zijn opgeslagen. Dergelijke video’s zijn veel effectiever 
bij de overdracht van informatie en expertise.”  

Harvard Business School introduceert video bij zijn casestudy’s die 
essentieel zijn voor het curriculum, vertelt Polzer. “De grote meerderheid 
van de cases betreft tekstuele beschrijvingen van bedrijven. Maar nu maken 
en gebruiken we ook multimediacases. Studenten hebben hierdoor niet 
alleen te maken met teksten, maar kunnen het onderwerp van de casestudy 
ook zien op video. Ze kunnen zien en horen hoe hij/zij spreekt en zelf 
bepalen of de spreker betrouwbaar of inspirerend is.” Op universiteiten 
worden op video gebaseerde instructies gegeven om tot effectievere 
virtuele klaslokaalervaringen te komen die de betrokkenheid van studenten 
vergroten.  
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Binnen bedrijfsomgevingen wordt video gebruikt om formele 
training te bieden, best practices te delen en essentiële organisatorische 
communicatie te handhaven. Deze videoresources zijn niet alleen te allen 
tijde beschikbaar, maar er kan ook eenvoudig worden gezocht op onderwerp 
of spreker. Informatie en educatie zijn binnen de gehele organisatie veel 
toegankelijker.

Uit recent onderzoek uitgevoerd door Kaltura, Inc. onder 550 
onderwijsprofessionals bij 300 instellingen bleek dat 90% van mening was 
dat video de leerervaring verbetert, waarbij zelfs basisvideotools al een 
aanzienlijke impact hebben. Video verandert de manier waarop men leert, 
vergroot de betrokkenheid en beïnvloedt de leerresultaten.8 

7. Klantenservice verbeteren. 
Video kan een krachtige tool zijn bij de omgang met klanten en om sneller 
aan hun verwachtingen te voldoen. De mogelijkheid om wereldwijd face-
to-face met klanten te communiceren biedt connecties die op geen enkele 
andere manier kunnen worden verkregen. Volgens een recent onderzoek 
van Accenture bleek bijvoorbeeld dat de belangrijkste reden dat klanten bij 
hun serviceprovider blijven, of voor die provider kiezen, te maken heeft 
met de klantenservice.9 “Als een klant bij de provider iemand heeft waarvan 
hij het gezicht kent, die hij kan vertrouwen, waarmee hij een relatie kan 
opbouwen en die zich met het probleem lijkt bezig te houden, kan dat 
het verschil maken”, aldus Polzer. Diverse prominente bedrijven, zoals 
American Express, bieden nu apps waarmee klanten video-collaboration 
kunnen aangaan met medewerkers van de klantenservice. Het doel van de 
video-app van American Express is om de relatie met de houders van een 
AmEx-creditcard te ‘verdiepen’, aldus het bedrijf.10  

Met videogebaseerde vertaalservices kunnen zorginstellingen ook 
hogere serviceniveaus bieden en dat leidt tot betere patiëntrelaties en 
uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten. ”Communicatie die uitsluitend 
uit spraak bestaat, kent vele beperkingen”, aldus Paras. Bij een niet-
Engels sprekende patiënt op een Amerikaanse eerstehulpafdeling kan het 
onduidelijk zijn of hij/zij de instructies van de arts wel begrijpt. “Als de 
patiënt binnen 30 dagen opnieuw in het ziekenhuis wordt opgenomen 
omdat hij/zij de instructies van de arts niet helemaal begreep en dus 

8 State of Video in Education 2014 report (rapport over de status van video in educatie voor 2014), 
Kaltura inc., 2014. http://site.kaltura.com/Education_Survey.html
9 http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/pDF/Accenture-global-Consumer-pulse-
research-Study-2013-Key-Findings.pdf
10 Delivering More personalized Customer Service (Meer gepersonaliseerde klantenservice bieden), 
Leni Selvaggio, juni 2014. 
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/
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niet goed heeft kunnen opvolgen, loopt de gezondheid van die patiënt 
gevaar en wordt het ziekenhuis beboet – als gevolg van miscommunicatie 
die had kunnen worden voorkomen als er sprake was geweest van 
optimale communicatie”, aldus Paras. “Met video ziet de vertaler de 
gezichtsuitdrukking en de handgebaren van de patiënt, een aangezien de 
vertaler dezelfde culturele achtergrond heeft, begrijpt hij/zij volledig hoe 
de patiënt reageert.”

8. Videogebaseerde verkoopprocessen, experts op afstand en 
versnelling van de verkooptrechter. 
Volgens het onderzoek van Aberdeen Group was er sprake van een 
versnelling van de verkoopcyclus van 9% wanneer experts in een vroeg 
stadium via video bij het verkoopproces werden betrokken. Uit het 
onderzoek onder 380 ondernemingen bleek dat B2B-verkoopmedewerkers 
met behulp van video gemiddeld 20% van hun video-collaboration 
contacten konden doorzetten naar een verkooptrechter waarvoor de 
gemiddelde omvang van deals meer dan een half miljoen dollar bedroeg.11 

11 the roi of Video Collaboration (het investeringsrendement van video-collaboration), Aberdeen group, 2011.  
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/
roi_of_video_collaboration.pdf

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Er zijn twee typen video-collaboration: live vergaderingen 

die real-time interactie tussen deelnemers mogelijk 

maken en gearchiveerde, on-demand opnamen van 

deze interacties. De volgende stappen moeten worden 

genomen om video-collaboration te implementeren en 

te gebruiken:

advIes BIj  
overstaPPen naar  
vIdeo-collaBoratIon
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Betrek het bedrijf bij het proces. 
Pleit voor de inzet van videocommunicatie voor werknemers om op die manier 
krachtige, virtuele teams te vormen, kennis te delen en contact te leggen met 
klanten en partners. Leer van het team – de meest innovatieve ideeën en praktijken 
zijn vaak afkomstig van gebruikers naarmate zij vaker met video werken. Door 
een goed afgestemde boodschap effectief over te brengen via zowel verbale als 
non-verbale communicatie “kan de inhoud van uw boodschap ongekend krachtig 
worden”, aldus Polzer.   

Use cases zullen per afdeling verschillen. Waar zitten de knelpunten binnen 
bedrijfsvoering of bedrijfsprocessen die via video kunnen worden aangepakt? 
Ondersteunen essentiële afdelingen, waaronder IT, de introductie van een video-
omgeving? Wordt in deze nieuwe omgeving het gebruik van mobiele apparaten 
ondersteund? 

De resultaten zullen uiteindelijk het bedrijfsresultaat beïnvloeden en mogelijk 
zelfs een revolutie binnen enkele bedrijfstakken teweegbrengen. De HCIN-
implementatie van Paras biedt ziekenhuizen services tegen lagere kosten dan het 
geval zou zijn geweest met telefonische vertalingen, vertelt Paras. “Er is dus sprake 
van betere kwaliteit tegen lagere kosten – een unicum binnen de gezondheidszorg.”

Garandeer de hoogste videokwaliteit. 
Als video van relatief lage kwaliteit is, kan dit afleiden van de boodschap die de 
deelnemers proberen over te brengen. “Het probleem is echter dat de kwaliteit 
van videobeelden enorm varieert”, aldus Polzer. “Video van slechte kwaliteit kan 
echt afleiden van de communicatie. Als er sprake is van enige vertraging of van 
interferentie, kan dit het gesprek echt verstoren en gevolgen hebben die 
(onbewust) aan de andere persoon worden toegeschreven.”

Selecteer gebruiksvriendelijke video collaboration-oplossingen. 
In het verleden lieten besluitvormers zich door video afschrikken als gevolg van 
de complexiteit van het implementeren van de technologie en het starten van 
sessies. Voorheen “moesten engineers tests uitvoeren voordat een videogesprek 
met een ander bedrijf kon worden gevoerd”, aldus Paras. “IT-medewerkers waren 
in alle staten. ‘Hoe kunnen we dit gesprek opzetten? Welke protocollen gebruiken 
zij, welke protocollen gebruiken wij?’”

Dankzij een nieuwe generatie tools, platforms en services kan 
videocommunicatie snel worden geïntegreerd in belangrijke toepassingen, 
trainingresources, projectmanagement, klantenservice en webtoepassingen.  
Hierdoor kan met één klik verbinding worden gemaakt met een expert of een 
teamlid, zodat via video-collaboration bedrijfsresultaten kunnen worden versneld 
en de organisatiecultuur kan worden verbeterd.

Binnen HCIN is elke onderzoeksruimte op de eerstehulpafdeling van 
deelnemende ziekenhuizen voorzien van videoconsoles en kunnen artsen met één 
druk op de knop contact leggen met vertalers. “Deze locaties bellen elkaar 
tientallen keren per dag, zonder dat er engineers bij betrokken zijn, zonder dat 
tests worden uitgevoerd”, aldus Paras. “Ze drukken op de knop, vragen om een 
vertaler en worden binnen dat netwerk omgeleid.”

1

2

3

te volgen stappen:3 
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“Video van slechte kwaliteit kan echt 

afleiden van de communicatie.”

Dr. Jeffrey Polzer
UpS Foundation professor  
of human resource Management  
harvard Business School
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conclusIe
Video maakt communicatie en collaboration dynamischer in alle bedrijfstakken en 

bij zowel grote als kleine bedrijven. Niet alleen worden de reiskosten verminderd 

of zelfs uitgebannen, er worden ook nieuwe kansen gecreëerd op het gebied 

van bedrijfsgroei, snellere time-to-market, verhoogde productiviteit en versnelde 

innovatie. Video biedt de mogelijkheid van face-to-face interactie – een krachtige 

manier om zakelijke relaties op te bouwen. Mensen op kritieke momenten 

samenbrengen is van essentieel belang om de waarde van de kernresource van 

organisaties uit te breiden en te schalen: mensen. 

Video stimuleert nieuwe manieren van werken waarbij virtuele teams en 

complexe omgevingen met elkaar worden verbonden. Bedrijven behalen 

baanbrekende resultaten wanneer zij hun menselijk kapitaal inzetten om te 

brainstormen, te innoveren, krachtige relaties op te zetten, ideeën en kennis te 

delen, te onderhandelen en te inspireren.
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