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OPTIMAAL 
THUISWERKEN.
DÉ 5 BESTE TIPS VOOR JOU OP EEN RIJTJE.

P E R F O R M  B E T T E R



HOE KUNNEN WERKGEVERS 
ZORGEN VOOR EEN PROFESSIONELE 
THUISWERKOMGEVING?
Thuiswerken was in Nederland al in opkomst, maar door 
de coronacrisis is bijna 75% van de Nederlanders met een 
kantoorbaan meer vanuit huis gaan werken. Veel werkgevers 
stellen zich er alvast op in dat thuiswerken onderdeel blijft 
van ‘het nieuwe normaal’. Veel werknemers zien dit wel zitten. 
Uit onderzoek van Kaspersky blijkt dat bijna de helft van de 
werknemers met een kantoorbaan ook na de crisis de voorkeur 
geeft aan thuiswerken.

HOE KUNNEN WERKGEVERS ZORGEN VOOR 
EEN PROFESSIONELE THUISWERKOMGEVING?

VERGADEREN OP AFSTAND
Digitale oplossingen voor vergaderingen zoals videobellen worden 
door thuiswerkers gewaardeerd. Bijna 40% van de respondenten uit het 
bovengenoemde onderzoek geeft aan dat ze in de toekomst vaker willen 
videobellen voor een werkvergadering. Maar werknemers merken ook dat 
vergaderen op afstand niet altijd even efficiënt verloopt. Veel werknemers 
merken dat ze thuis sneller afgeleid zijn. Een van de beperkingen zijn te 
verwijzen naar de omgevingsgeluiden. Kinderen, in de tuinwerkende buren 
of een miauwend of blaffend huisdier. Een terecht aandachtspunt voor de 
werkgever, want die is gebaat bij een professionele thuiswerkomgeving. Om 
dit te realiseren zal er geïnvesteerd moeten worden in kwalitatieve audio- en 
video oplossingen.

https://www.kaspersky.nl/blog/future-proof-thuiswerken/26348/


Wij zetten dé 5 tips op een rijtje waar jij en jouw klanten profijt van hebben. 
Met deze tips kan je de ideale thuiswerkoplossing samenstellen en wordt 
thuiswerken echt efficiënt.

TIP 1: GEBRUIK EEN HEADSET MET 
NOISE CANCELING
Jezelf concentreren tijdens het thuiswerken kan een uitdaging zijn, 
vooral als je in een call zit met een collega of klant. De kinderen rennen 
door de kamer, krijgen net op dat “belangrijke” moment bonje of je 
partner kijkt net naar zijn/haar favoriete serie. Om je echt te kunnen 
focussen op dat ene zakelijke gesprek is een headset met noise 
canceling ideaal. Hiermee elimineer je achtergrondgeluiden en dit 
werkt een stuk prettiger. De Yealink UH36 headset is een uitstekende 
oplossing voor wanneer je snel afgeleid raakt door omgevingsgeluiden 
en helpt je jouw focus te behouden. De Yealink UH36, is er in 2 
uitvoeringen: mono (1 oor) en duo (2 oren). De headset werkt zeer 
eenvoudig middels een plug-and-play setup. Je hebt slechts een USB-
poort nodig. Ook kan je de headset (3,5mm) inpluggen in je laptop of 
mobiel. Wel zo makkelijk!

TIP 2: VANUIT HUIS BELLEN MET DE 
VASTE TELEFOON VAN KANTOOR
Bel met je vaste telefoon van kantoor vanuit huis. Het is niet alleen fijn 
om je zakelijke computer of laptop thuis te gebruiken, maar ook je 
telefoon van kantoor behoort tot de mogelijkheden. Het blijkt steeds 
vaker zeer gewaardeerd te worden om de vaste telefoon van kantoor 
vanuit huis te gebruiken. Met de adapter van Yealink kun je je toestel 
ook eenvoudig thuis gebruiken. Met een extra adapter voor thuis werk je 
eenvoudig vanuit huis met je bureautelefoon. 



TIP 3: HOUD GEMAKKELIJK 
VIDEOCONFERENTIES VANUIT 
HUIS MET HAARSCHERP 
BEELD
De Yealink UVC30 is een premium webcam met ingebouwde 
microfoon die gemakkelijk te installeren is dankzij de USB-
aansluiting. Door de clip aan de camera is deze gemakkelijk 
op of onder een scherm te bevestigen. De 4K Ultra HD 
resolutie met framingfunctie en 120° kijkhoek zorgt ervoor 
dat je altijd goed in beeld bent in iedere Microsoft Teams of 
Zoom meeting. Zo beleef je videoconferenties met klanten en 
collega’s alsof je echt tegenover elkaar zit.

TIP 4: VOER CONFERENTIE-
GESPREKKEN THUIS MET EEN 
SPEAKERPHONE, ZO BEN JE ALTIJD 
GOED VERSTAANBAAR
Conferentiegesprekken voeren met je mobiel is veelal een gedoe waarbij de 
kwaliteit van het geluid regelmatig tegenvalt. Je hoort elkaar slecht en/of je 
krijgt een lamme arm van het bellen. Een speakerphone is hiervoor de ideale 
oplossing. Voor het telefonisch vergaderen zijn de Yealink speakerphones 
CP900 en de CP700 het beste om te gebruiken. De speakerphones 
kunnen worden aangesloten op alle SIP-platformen in de Benelux en zijn 
gecertificeerd voor Microsoft Teams. Je koppelt ze eenvoudig aan je laptop 
of computer via Bluetooth 4.0 of een USB kabel. Beide speakerphones 
beschikken over een perfecte microfoon met HD audio. Kraakhelder 
overleggen was nog nooit zo gemakkelijk!
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Het delen van een scherm tijdens een vergadering of 
conferentie wordt met alleen een laptop niet handig. 
Helemaal met het oog op de 1,5 meter afstand regel. Je 
hebt namelijk vaak last van slechte audio- en beeldkwaliteit, 
wat ten koste gaat van de kwaliteit van de vergadering. Met 
de Yealink UVC30-CP900 BYOD Meeting Kit ben je zowel 
thuis, op kantoor of in een openbare ruimte verzekerd 
van een uitstekende audio- en video kwaliteit, voor een 
professionele audio- en videoconferentie beleving. De 
premium HD audiokwaliteit, echo-onderdrukking en het 360° 
microfoonbereik van de CP900 zorgen ervoor dat je elkaar 
altijd kan verstaan. Bovendien wordt je laptop tegelijkertijd 
opgeladen via USB-C.

TIP 5: EEN ALLES-IN-1 
OPLOSSING

mailto:info%40nemesys.nl?subject=

