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Jaren 70
Typmachines & Telefoons
Ergonomie is “een ding”

De computer weegt 120 kilogram en staat in de kelder

Jaren 80
De “Cubicle” beleeft zijn revival

De “Fax” zorgt voor razendsnelle communicatie
De typmachine maakt plaats voor de Desktop Computer 

Jaren 90
Open Space kantoorruimtes moeten zorgen voor betere samenwerking

De mobiele telefoon doet zijn intrede in de kantoren
De personal computer raakt verbonden met het internet

“Mag ik jouw floppy disk eens lenen”?

Jaren 2000
“Clean Desk” normen doen hun intrede

Onze mobiele telefoon wordt eerst een “PDA” en dan “Smart”
E-mail is het communicatiemiddel bij uitstek

De laptop zorgt voor toename in mobiliteit
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MAAR NIET ENKEL DE

TECHNOLOGIE EN DE

KANTOORRUIMTE IS

GEËVOLUEERD…



Demografische (r)evolutie

“Gen Z workers are expected to comprise 36 percent
of the workforce by 2020”

Debby Carreau, CEO of Inspired HR and a member of the CNBC-YPO Chief
Executive Network



Demografische (r)evolutie

“Seniors will work longer putting off retirement.”

Debby Carreau, CEO of Inspired HR and a member of the CNBC-YPO
Chief Executive Network



Economische (r)evolutie

“The gig economy is now estimated to be about 34%
of the workforce and expected to be 43% by the year
2020.”

Brad Smith, CEO of Intuit

Gig economie 
“Een economie waarin werknemers werken in de 

vorm van betaald klussen of kortstondige 
dienstverbanden die zowel opeenvolgend als 

parallel worden uitgevoerd”



Economische (r)evolutie



Economische (r)evolutie

https://hbr.org/2018/03/thriving-in-the-gig-economy

“They cultivate four types 
of connections — to place, 
routines, purpose, and 
people — that help them 
endure the emotional ups 
and downs of their work 
and gain energy and 
inspiration from their 
freedom. As the gig 
economy grows worldwide, 
these strategies are 
increasingly relevant.”

https://hbr.org/2018/03/thriving-in-the-gig-economy


Plaats

Elke werkplek is 
uniek

De werkplek weerspiegelt de 
medewerker die erin werkt.

Routines

Iedereen heeft 
eigen routines

De werkplek is aangepast 
aan de individuele routines 
en rituelen van diegene die 

erin werken.

Zingeving

Meer dan een
salaris

Het werk dat iemand doet
draagt bij aan iets dat van 

persoonlijk belang is. 

Mensen

Samenwerking
als motivator

De drang om te connecteren
op een persoonlijk vlak is 
van het hoogste belang.. 

DE VIER CONNECTIES



THE EXPERIENCE ECONOMY – JOSEPH PINE & JAMES GILMORE (ANNO 1998)



De Digitale

Revolutie

maakt dit

nu eindelijk

mogelijk!

The 
“Experience” 

Economy

1. 
Technologische 

Evolutie

2. 
Demografische 

Revolutie

3. Economische 
Revolutie

4. Digitale 
Revolutie





DE DIGITALE WERKPLEK



DE VIER CONNECTIES

Plaats

Elke werkplek is 
uniek

De werkplek weerspiegeld 
de medewerker die erin 

werkt.

Routines

Iedereen heeft 
eigen routines

De werkplek in aangepast 
aan de individuele routines 
en rituelen van diegene die 

erin werken.

Zingeving

Meer dan een
salaris

Het werk dat iemand doet
draagt bij aan iets dat van 

persoonlijk belang is. 

Mensen

Samenwerking
als motivator

De drang om te connecteren
op een persoonlijk vlak is 
van het hoogste belang.. 



IT’S THE

EXPERIENCE

STUPID!



So let’s get personal!



DE MEDEWERKER

1. Employee experience to take the center stage

2. Continuous Learning

3. Performance Management



DE PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE



DE IT VERANTWOORDELIJKE

1. New security threats
2. Data protection
3. Skills gap
4. Multi-cloud security
5. Innovation and digital transformation
6. Finding new revenue streams
7. Lack of agility
8. Outsourcing risks
9. Business results
10. Tools for a digital native workforce
11. Rebuilding trust



ELK INDIVIDU HEEFT ZIJN OF HAAR SPECIFIEKE NODEN…

• Job-beleving
• Persoonlijke groei
• Performant kunnen zijn
• …

Medewerker

• Duurzame inzetbaarheid
• Ontwikkeling van de medewerkers
• Eigen regie medewerkers over werk en loopbaan
• …

Personeelsverantwoordelijke

• Beveiliging tegen cyberaanvallen en van data
• De skills gap
• Innovatie en digitale transformatie
• …

IT Verantwoordelijke



READOLMEN BEANTWOORDT DEZE VANUIT ELK INDIVIDU

• Job-beleving  Gebruik kunnen maken van de nieuwste technologieën
• Persoonlijke groei  Opleidingen die helpen het maximum te halen uit uw werkplek
• Performant kunnen zijn Werken met top communicatie- & productiviteitstools
• …

Medewerker

• Duurzame inzetbaarheid  Flexibele werkplek aangepast aan de gebruikers
• Ontwikkeling van de medewerkers  Opleidingen die het verschil maken
• Eigen regie medewerkers over werk en loopbaan  Mobiele werkplek “always on”
• …

Personeelsverantwoordelijke

• Beveiliging tegen cyberaanvallen en van data  Een perfect beveiligde werkplek
• De skills gap  Change management & Gebruikersgerichte trainingen 
• Innovatie en digitale transformatie  Totale ontzorging van het operationele beheer
• …

IT Verantwoordelijke



Bepaal uw 
gebruikersprofielen

Kies de hardware en de 
software voor elk type 
gebruiker

Kies de meest geschikte 
dienstenbundel per 
gebruikersprofiel

Gebruik en betaal slechts 
de gekozen werkplekken 
per maand (Pay as you
use)

Laat uw werkplekken 
flexibel meegroeien en 
krimpen in lijn met uw 
specifieke noden

REALDOLMENS WORKPLACE AS A SERVICE



REALDOLMENS WORKPLACE AS A SERVICE

Fixed Desk 
Profile

Flex Desk 
Profile

Road warrior 
Profile

Performance 
needer 
Profile

Field 
Technician 

Profile

Bepaal uw gebruikersprofielen



REALDOLMEN’S WORKPLACE AS A SERVICE

Kies uw Software per profielKies uw Hardware per profiel



Kies het meest geschikte dienstenpakket op basis van de gewenste gebruikerservaring



Realdolmens WorkPlace as a Service



WIJ HELPEN U GRAAG VERDER



DIGITALE FLOW



Workplace as a Service
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