
Plug-and-playoplossingen 
voor hybride werken

DELTA DEVELOPMENT:

OVER DELTA DEVELOPMENT 

Als logistiek- en vastgoedontwikkelaar werkt Delta Development 

veel samen met internationale partners. Het bedrijf begon 

in 1988 als ontwikkelingsmaatschappij. Al ruim 20 jaar werkt 

Delta Development volgens de Cradle to Cradle-filosofie. Dit 

houdt in dat er zoveel mogelijk gebruikgemaakt wordt van 

schone, herbruikbare materialen. Die zijn zo ontworpen dat 

alles gedemonteerd kan worden en veilig teruggegeven kan 

worden aan de natuur of kan worden hergebruikt. Met dat 

in het achterhoofd creëren ze mooie, functionele, circulaire 

gebouwen. Sinds 2020 richt Delta Development zich daarbij 

volledig op logistiek. Op die manier bouwen ze aan een 

wereld waarin iedereen prettig kan leven en werken.

UITDAGING 

Delta Development wilde de vele reismomenten tussen de 

vestigingen in Nederland en Duitsland, en naar buitenlandse 

partners beperken. Financieel directeur Bram van der Welle 

vertelt: “Daarom zochten we een oplossing om snel, soepel 

en eenvoudig hybride te kunnen vergaderen. Maar we 

beschikten nog over verouderde apparatuur.  Met steeds 

een ander kabeltje voor een ander apparaat. Dat wilden 

we eenvoudiger. Wat we nodig hadden is een plug-and-

playoplossing die uniform inzetbaar is voor het hele bedrijf. 

Daarnaast werd hybride werken steeds gangbaarder, mede 

doordat een collega naar Curaçao emigreerde.” Hierdoor had 

Delta Development ook behoefte aan een IT-oplossing waarmee 

informatie veilig en overal beschikbaar is voor medewerkers.

CASE: Delta Development

Besparing op reistijd

±40%



CASE: Delta Development

“Dankzij de IT- en AV-oplossingen 

zijn onze collega’s thuis en in het 

buitenland nog even betrokken als 

altijd.” 

 

Bram van der Welle, Financieel 

directeur Delta Development

Ricoh en Avantage brachten in kaart met welke oplossingen 

Delta Development het beste uit de voeten kon. Bram vertelt: 

“Ricoh leverde nieuwe (verrijdbare) camera’s, microfoons 

en speakers. Inclusief een videowall voor draadloos 

presenteren. Deze oplossingen zijn zeer geavanceerd. Zo 

richten de camera’s en microfoons zich automatisch op 

de persoon die aan het woord is. Of je kunt ervoor kiezen 

om iedereen in de vergaderruimte in portretvorm in beeld 

te krijgen. Net als de mensen die inbellen vanuit huis of 

een andere locatie. Ook kozen we voor SharePoint en 

Microsoft Teams die hybride werken mogelijk maakt.”

Delta Development is erg blij met de oplossingen van Ricoh 

en Avantage. Bram: “We hebben nu meerdere ruimtes waar 

we direct kunnen videovergaderen. Iedereen kan met zijn of 

haar eigen device inpluggen en aan de slag. In combinatie 

met de IT-oplossingen van Avantage, een Ricoh company, 

zorgt dit ervoor dat collega’s die thuis of op afstand werken, 

snel aan de slag kunnen. En soepel kunnen samenwerken. 

Hierdoor besparen we flink op reistijd. Daarnaast zorgen 

de oplossingen ervoor dat we met plezier hybride werken 

en vergaderen. Geen ergernissen meer over apparatuur die 

niet naar behoren werkt of niet aangesloten kan worden 

door het missen van de juiste aansluiting. Geweldig!”
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Als Digital Services Company loopt Ricoh voorop in nieuwe 

manieren van werken. Al meer dan 85 jaar benutten we 

de kracht en kansen van technologie. We helpen werkend 

Nederland bij het versnellen van de digitale transformatie, het 

optimaliseren van bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride 

werken en het inrichten van een flexibele IT-infrastructuur. 

Kijk voor meer informatie op ricoh.nl of werktrends.nl.
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