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Vaststellingen en 
voorspellingen

De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd 
voor verschuivingen gezorgd. COVID-19 dwingt 
onze bedrijven om alles in vraag te stellen: 
reizen, klantenbezoeken,  seminaries,  en… 
kantoorruimte. Het staat nu reeds vast dat 
sommige gevolgen van deze pandemie een 
permanent karakter krijgen. Het werken op 
afstand is er één van.   

Zoals wel vaker gebeurt is het de Tech industrie 
die een voortrekkende rol speelt. Zo zal 
Google haar 118.000 medewerkers de rest van 
het jaar 2020 thuis houden. Facebook en 
Twitter bieden de mogelijkheid om op afstand 
te werken permanent te maken voor wie dat 
wil. Marc Zuckerberg heeft reeds aangegeven 
dat de mogelijkheid bestaat dat binnen een 
aantal jaren tot 50% van het Facebook 
personeelsbestand full time van op afstand zal 
werken.

Ook dichter bij huis lijkt de trend gezet. 
Stad Antwerpen laat een groot deel van haar 
2.000 medewerkers voor de rest van het 
jaar 2020 thuiswerken en bekijkt in welke 
mate thuiswerk een reguliere werkvorm kan 
worden. Ook Proximus,  De Lijn,  BNP 
Paribas Fortis, en overheden zoals FOD 
Financiën geven aan dat telewerken in de 
toekomst een grote rol zal spelen. KMO's 
bljiven niet achter. 

Er kan dus weinig twijfel over bestaan:  op 
afstand werken wordt een essentieel onderdeel 
van een post-Covid 19 bedrijfscultuur.
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'Dat we elke dag samen naar kantoor gaan,  is 
historisch gegroeid.  Tot voor enkele decennia 
moest iedereen nu eenmaal altijd zijn waar het 
werk was'

Frederik Anseel,  
Professor arbeidspsychologie
University New South Wales,  Sydney
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Gevolgen voor 
werknemers en 
werkgevers

De lockdowns overal ter wereld heeft zo haar gevolgen 
gehad voor ons professioneel leven.   

Als positieve gevolgen voor werknemers gelden:

• Betere life / work balans
• Minder afleiding dus meer focus
• Tijdsbesparing (verplaatsingen)
• Minder stress

Werknemers ervaren als belangrijkste nadelen het 
gebrek aan sociale contacten en het behouden van 
goede onderlinge communicatie.

De voordelen voor werkgevers vertalen zich in 
lagere (kantoor)kosten en een hogere 
werknemerstevredenheid.  Daar tegenover staat de 
bezorgdheid over de productiviteit  en de 
meetbaarheid hiervan.

Tevens heeft deze Covid crisis duidelijk aangetoond wat 
de impact is van al het woon/werk verkeer: het milieu 
herstelt zich verbazend snel.

COVID-19 kan gezien worden als een opportuniteit 
voor organisaties om de voordelen van op afstand 
werken maximaal te benutten.
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Een recente survey van Linkedin gaf aan dat maar 
liefst 82% van de respondenten graag minimum 
1 dag per week thuis (of op afstand) zou werken.
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Uitdagingen

Organisaties overal ter wereld werden plots gedwongen 
om in geen tijd op afstand werken toe te laten. Voor vele 
bedrijven was dit reeds in beperkte mate deel van de 
bedrijfscultuur en was de impact beperkt. Voor andere 
was dit een totaal nieuw gegeven en waren de 
uitdagingen aanzienlijk.   

Een der belangrijkste uitdagingen gaat over 
vertrouwen. Behouden mijn werknemers een zelfde 
(of hogere) productiviteit? Hoe kunnen we onze 
werknemers goed opvolgen zonder fysieke 
aanwezigheid? Dit betekent vaak een ommekeer in 
managementstijl. In deze mondiale,  mobiele wereld 
kan ‘managing by walking around’ stilaan als 
achterhaald bestempeld worden.

Het ontbreken van de dagelijkse (fysieke) sociale con-
tacten met collega’s ligt moeilijker. Dit gaat tevens ge-
paard met het missen van informatie, wat weer impact 
kan hebben op promotiekansen.

Tevens geeft slechts een klein percentage van de 
medewerkers aan om graag voltijds van op locatie te 
werken. Sommige experts suggereren dat de grens 
voor op afstand werken op 50% zou moeten liggen.    

We zullen dus evolueren naar een hybride vorm,  waarin 
de mate van afstand werken sterk bepaald wordt door 
de sector,  én de functie.
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Op afstand werken als 
het nieuwe normaal
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Elke aangepaste bedrijfscultuur anno 2020 - and beyond - zal dus een een mobiel aspect hebben. 
Medewerkers in de meest uiteenlopende rolllen zullen de mogelijkheid hebben om geheel of gedeeltelijk 
van op afstand te werken.  Dit vraagt een adaptieve organisatie:

• Een operationeel model gebaseerd op flexibitlieit

• Een cultuur van samenwerking met beperkte fysieke aanwezigheid

• Sterke focus op technologie

Technologie is inderdaad een cruciale ‘enabler’ om werken op afstand ingang te doen vinden. Ledereen 
zou moeten kunnen werken van op eender welke locatie en eender welk toestel, zonder enige impact op 
beschikbare data en applicaties, dit met behoud van maximale beveiliging.



Op afstand werken als deel van een nieuwe bedrijfscultuur? 7

De rol van technologie

De rol van de technologie is doorslaggevend om 
succesvol de ommezwaai te maken. Wat houdt dit 
concreet in:

• Centralisatie van alle data (in de cloud)

• 360° zicht op elke relatie, zonder dubbele   
ingave en data silo’s

• Volledige customer lifecycle in één 
geïntegreerd platform

• Realtime samenwerking rond relaties

• Maximum beveiliging van data

• Realtime inzichten via dashboards en 
statistieken over elk gewenst gegeven

• Toegang tot alle data vanop elke locatie en 
toestel

De mate waarin bovenstaande kan gerealiseerd 
worden hangt sterk af van het applicatieve landschap, 
met andere woorden, welke zijn de applicaties die 
vandaag gebruikt worden? Die vraag zal helemaal 
anders beantwoord worden door een dienstverlener 
op basis van tijdsregistratie enerzijds, en een 
producent met zware logistieke processen.
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Van belang is het aantal interfaces (software 
toepassingen) maximaal te beperken.  Dit zorgt 
voor een hogere efficiëntie en een sterk 
verhoogde werknemerstevredenheid.  
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Zowat alle organisaties hebben vandaag de dag de 
stap gezet naar cloud computing, dit in meer of mindere 
mate. Het meest verspreide voorbeeld is wellicht 
Office365,  inclusief Teams.   Teams,  Zoom en Skype 
volstaan echter niet om een organisatie van op afstand te 
laten werken.

Een maximale overstap naar een volledig geïntegreerde 
cloud omgeving geeft de best mogelijke technologische 
omkadering. Grafisch kunnen we dit als volgt voorstellen:

Website
Portals

CRM
Marketing Automation

Online ERP E-mail
Calendaring
Documents
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Creatio by Evoqia

Full customer lifecycle

Integrated digital platform

Integrated digital platform

Digital Touchpoints

Digital Touchpoints

Core Business Applications

CRM, Marketing Automation & Customer Service Operations/
Finance
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Hieronder ziet u een grafische voorstelling van een mogelijke applicatieve omgeving, 100% cloud powered. 
De customer lifecycle begint bijvoorbeeld met het invullen van een contact formulier op de website. Vandaar 
start het sales proces, order intake, oplevering, facturatie tot en met customer service en betalingen.

In onderstaand voorbeeld wordt een dienstverlenend bedrijf volledig gedigitaliseerd met niet meer dan 4 – geïn-
tegreerde – kern applicaties, full customer lifecyle,  360°. De bedoeling moet zijn om het aantal software interfac-
es maximal te beperken, en tegelijk interne efficientiie én customer service te maximaliseren.

In dit voorbeeld staat Creatio centraal. Creatio is een intelligent low code digitaal platform voor CRM, BPM en 
Marketing Automation. Hierin wordt alle klanteninfo gecentraliseerd, 360°, process gestuurd.

website

website

portal

portal

app

mobile app

Identity & Access Management

marketing
automation

customer 
relationship 

managemement

enterprise
resource
planning

Collaboration & Contents Management
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Over Creatio

Creatio is een toonaangevend low-code platform voor CRM,  BPM,  Marketing Automation en Service 
management.   Dankzij Creatio kan u de volledige levenscyclus van uw klanten of stakeholders 
digitaliseren in één uiterst flexibel en gebruiksvriendelijk digitaal platform,  helemaal aangepast aan uw 
specifieke manier van werken.

Het succes van Creatio komt voort uit een zeer gefundeerde visie en relevante vaststellingen vanuit de markt voor 
business software. 72% van alle Fortune 500 bedrijven beschouwen technologie immers als de grootste uitdaging 
om groei te kunnen realiseren. De redenen hiervoor zijn gekend: lang en pijnlijk implementatieproces, een lage 
gebruikersadaptatie, ongeconnecteerde applicaties en het onvermogen om snel te veranderen. 

Vanuit deze vaststellingen heeft Creatio een strategie en een visie ontwikkeld die haar gelijke niet kent. Het resultaat 
is dan ook indrukwekkend. Vandaag is Creatio aanwezig op alle continenten en werken meer dan 750 mensen 
dagelijks aan de verdere ontwikkeling van het platform.  

Creatio valt voordurend in de prijzen en wordt door de analisten Gartner en Forrester 
beschouwd als een belangrijke uitdager van de traditionele spelers.

OVER
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Over Evoqia

OVER

SERVICE

Evoqia is een innoverend full service digital agency met een unieke focus op de digitalisering van de commerciële 
bedrijfsprocessen.   Op basis van toonaangevende cloud technologie implementeren we digitale platformen aangepast aan 
elk specifiek business model.

Evoqia bestaat uit een ervaren multi-disciplenair team waardoor we een complete dienstverlening kunnen aanbieden,  
van business analyse tot en met voordurende support en ondersteuning.

Business Analysis  Consultancy         Development            Hosting           Training & Coaching

Ons team opereert vanuit 
Antwerpen en ondersteunt 
klanten in België, Nederland 
en Luxemburg.




