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PRODUCT SPOT

De hybride werkomgeving: connect people, spaces and places
Creëer impact met je bedrijfscommunicatie

D

e werkomgeving is veranderd, dat staat vast. Thuiswerk is nog steeds hót en de hybride werkplek
is een feit. Deze nieuwe realiteit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor bedrijven. Hoe
bereik je al je medewerkers, los van tijd en plaats? Hoe houd je iedereen betrokken bij je organisatie en
hoe richt ik mijn kantoren anno 2022 in om helemaal mee te zijn met het Nieuwe Werken?

Eén gouden raad: laat je bijstaan door
professionals. DOBIT is gespecialiseerd
in corporate experience technologieën en
kan met 35 jaar ervaring de ondersteuning bieden die perfect past bij de bedrijfsstrategie en corporate identiteit van
je onderneming.
Connect people, places and spaces

“De opkomst van het hybride werken
daagt bedrijven uit om te transformeren
en nieuwe technologieën te omarmen”,
vertelt Wim De Bal, account manager Corporate Experience bij DOBIT. “Flexibele
werkplekken doen hun intrede, communicatiekanalen zoals een medewerkers
App en Intranet winnen aan belang en
videoconferencing zit in de lift. Hoe je het
ook draait of keert, deze nieuwe realiteit
vraagt om een aanpassing van je bedrijfscultuur, kantoorinrichting en communicatiestrategieën en daar helpen wij graag
bij.”
Appspace, het workspace experience platform dat DOBIT aanbiedt, bundelt verschillende toepassingen voor het hybride
werken in één centraal platform. Van het
aansturen van je schermcommunicatie
tot een Employee App en van room- en
deskbooking voor efficiënt ruimtebeheer
tot visitor registration. “Appspace is veel
meer dan een digital signage platform en

stelt bedrijven in staat om de volledige
Employee Journey naar een hoger niveau
te tillen”, aldus Wim.
Experience please

Naast dit hybride werken staat het creëren van ‘corporate experience’ hoog op de
agenda. Klanten hechten steeds meer belang aan een persoonlijke aanpak en een
bedrijf dat werkt volgens hun waarden en
normen en ook medewerkers zien kantoren niet louter als werkplek maar ook als
een ontmoetingsplek waar naast werk ook
ruimte is voor ontspanning. Neem daar de
huidige ‘War for Talent’ bij en het zal je
niet verbazen dat ‘bedrijfsbeleving’ geen
overbodige luxe is.
“Een goede corporate experience zit hem
in verschillende facetten, waarbij het digitale luik slechts deel uitmaakt van het
geheel” aldus Wim. “Dit gaat over non-digitale zaken zoals materiaalkeuze, aankleding of een kwalitatief Espressomachine
tot digitale toepassingen zoals een grote
LED wall in de inkom van je bedrijf of
een digitale kiosk om je werkplek te reserveren. Op basis van de Employee en
Customer Journey definiëren we relevante touchpoints en kijken we hoe digitale
technologie hier een meerwaarde biedt.”
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