
Altijd en overal flexibel 
hybride vergaderen

VOLKERWESSELS TELECOM:

BEDRIJFSPROFIEL 

Tegenwoordig zijn we via talloze apparaten en diensten 

continu verbonden met het internet. Dit vraagt om een goed 

functionerende en vooral veilige, digitale infrastructuur. 

VolkerWessels Telecom verzorgt het volledige traject rond 

de aanleg van die hoogwaardige digitale infrastructuur. 

De organisatie ontwerpt, bouwt en onderhoudt zo de 

netwerken waarmee toepassingen die onze samenleving 

nodig heeft, zijn verbonden. Van woningen en kantoren 

tot tunnels, stadions of de openbare ruimte.

Met 1600 deskundige collega’s zet VolkerWessels Telecom 

zich in om het leven makkelijker, aangenamer én duurzamer te 

maken. Met als hoofddoel: totale connectiviteit, voor iedereen.

UITDAGING 

Als VolkerWessels Telecom de transitie maakt naar Microsoft 

Teams én een nieuwe moderne werkplek, blijkt de bestaande 

apparatuur voor videovergaderen hiervoor niet meer 

toereikend. Paul Wante is operationeel beheerder en vertelt: 

“De apparatuur waar wij mee werkten was nog gebaseerd 

op het ‘oude videovergaderen’ en niet flexibel inzetbaar. 

Voordat je kon videovergaderen moesten er bepaalde 

lijnen worden opengezet en protocollen gestart. Voor de 

eindgebruiker was dit niet eenvoudig. We kregen dan ook 

regelmatig vragen. Dit wilden we slimmer doen. Zeker toen 

we plotseling op grote schaal hybride gingen werken.”
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 “Dankzij de uitmuntende beeld- en 

geluidskwaliteit zijn wij helemaal 

klaar voor de toekomst.”

Paul Wante  

Operationeel beheerder bij 

VolkerWessels Telecom

Ricoh bedacht een vijftal concepten: voor grote, kleine en 

middelgrote ruimtes. En richtte diverse ruimtes op kantoor 

in met hoogwaardige apparatuur om optimaal te kunnen 

videovergaderen. Paul legt uit: “We kozen voor oplossingen 

voor Bring Your Own Device-meetings. Het grote voordeel 

hiervan is de flexibiliteit. Via een usb-c kabel sluit je jouw 

eigen device aan op de verrijdbare schermen. Je device 

herkent de camera en speakers direct. Zodat je elke ruimte 

binnen no-time omtovert tot videovergaderruimte. Onze 

grotere ruimtes zijn voorzien van een all-in-one videobar: 

een soundbar met ingebouwde microfoons en slimme 

camera. Deze camera zoomt automatisch in op de spreker.”

VolkerWessels Telecom is erg tevreden met de oplossingen. 

Paul: “Onze medewerkers zijn laaiend enthousiast. Het geluid 

en beeld zijn uitstekend en je beschikt over een groot scherm 

waar je ook eenvoudig presentaties mee deelt. Dit zorgt voor 

een plezierige manier van vergaderen. Daarnaast leveren 

deze slimme oplossingen tijdwinst op. Doordat vergaderen 

nu altijd en overal mogelijk is, besparen medewerkers flink 

op reistijd. Het prettigst aan de samenwerking vind ik de 

korte lijnen en verschillende scenario’s die aangeboden 

werden. Dankzij de kwaliteitsverbetering door de 

oplossingen van Ricoh zijn we klaar voor de toekomst!”
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Als Digital Services Company zorgt Ricoh voor verandering. 

We helpen professionals optimaal samenwerken. Met 

innovatieve technologie die informatie altijd en overal 

beschikbaar maakt. Veilig, efficiënt en duurzaam. 

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

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