
‘ Tools die IT uitrolt, 
zijn niet altijd de  
gewenste oplossing’
Samenwerken zit Dropbox Business in het bloed. De producten en services van 
het bedrijf zijn zo ontworpen dat de applicatie inmiddels via 300.000 API’s naad-
loos samenwerkt met andere applicaties. Marcel van de Gender vertelt over de 
laatste ontwikkelingen, waaronder HelloSign. Tekst: Jeroen Noordeloos

Voordat de coronacrisis uit-
brak publiceerde Dropbox 
het onderzoek The State of 

Collaboration. Daarin werd onder 
meer gekeken naar hoe bedrijven 
hun tooling hebben ingericht. Ge-
middeld gebruiken werknemers zo’n 
35 verschillende apps per dag. Mar-
cel van de Gender: “Daar schrikken 
we toch een beetje van. Zeker nu 
we vanwege de coronacrisis thuis-
werken en er ineens nog meer apps 
en devices bij zijn gekomen. Voor 
corona kostte al die afleiding al 29 
procent van onze dag, vandaag 

een verandering in de definitie van 
productiviteit, het zal meer gaan 
over de geleverde resultaten, dan 
over het aantal gewerkte uren. Dat 
is een grote mentaliteit- of cultuur-
verandering. Van de Gender denkt 
dat de nieuwe realiteit ervoor zal 
zorgen dat beide afdelingen meer 
gaan samenwerken, waardoor de 
digitale werkplek wordt geoptima-
liseerd. Met als voornaamste doel-
stelling: hoe kan ik het beste uit 
mijn medewerkers halen? Dat zal in 
de toekomst moeten leiden tot min-
der afleiding, minder stress met als 
resultaat meer creativiteit en betere 
resultaten. 
Dit wordt onderschreven door re-
cente onderzoeken van het CBS 
en TNO. Daaruit blijkt dat de wild-
groei aan applicaties zorgt voor het 
verlies van focus en leidt tot stress. 
TNO becijferde dat 17,3 procent van 
alle werkenden lijdt aan ernstige 
burn-outklachten, deels vanwege 
elektronicastress. 
Van de Gender ziet dan ook dat de 
curve van het toevoegen van ap-
plicaties en het verhogen van de 
IT-adoptie niet meer gelijkloopt met 
het verhogen van de productiviteit. 
“Daarnaast blijkt de IT één van de 
sectoren te zijn waar dit het meest 
voorkomt. Ook hier geeft het on-
derzoek van Dropbox een inzicht, 
en een oplossing. 85% van de on-
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“Productiviteit zal meer 

gaan over geleverde 

resultaten dan over het 

aantal gewerkte uren”

dervraagde bedrijven geeft aan dat een 
smart workspace waarmee al hun con-
tent/tools/teams op een logische wijze 
wordt geïntegreerd enorm zal bijdragen 
aan de bedrijfsresultaten. Wij willen onze 
partners dan ook tot dit inzicht laten ko-
men om samen met hen op dat gebied 
grote stappen te maken.”
 
Logische integratie
Het onderzoek van Dropbox werd 
uitgevoerd in onder andere de 
VS, Frankrijk, Duitsland en Austra-
lië. Volgens van de Gender loopt  
Nederland voor op de onderzochte lan-
den en zijn juist daarom hier stappen te 
maken. “Wij willen samenwerken ver-
eenvoudigen. Een voorbeeld hiervan 
is de annoncering van HelloSign. Een 
e-signature oplossing waarmee docu-
menten met digitale handtekeningen 

kunnen worden ondertekend. Wij 
zien dat bijvoorbeeld onze part-
ners, vaak nog offertes en contrac-
ten naar hun klanten mailen. Die  
documenten worden vervolgens 
geprint, ondertekend, ingescand 
en teruggemaild. Met HelloSign kan 
dat stukken efficiënter. Niet alleen 
voor onze partners, maar ook voor 
hun klanten. Hellosign kan een goe-
de aanvulling zijn op hun propositie. 
Wij zijn dan ook op zoek naar een 
aantal kundige en gemotiveerde 
partners om samen met ons Hello-
Sign in Nederland uit te rollen.” 
Maar HelloSign is slechts één van 
de voorbeelden waarmee Dropbox 
processen optimaliseert. “Wij zijn 
heel ‘plat’. Wat ik daarmee wil zeg-
gen is dat het werken met Dropbox 
op eenvoud en gemak is gebaseerd. 

Alles wat je wilt bereiken in maximaal 
zes clicks. Een ander belangrijk aspect is 
dat wij naadloos samenwerken met suite 
leveranciers als Microsoft365 en Google. 
Veel mensen denken dat wij een directe 
concurrent zijn van voorgenoemde be-
drijven. Wij zien dat anders. Veel suite 
aanbieders proberen hun klanten binnen 
hun eigen ecosysteem te houden. Begrij-
pelijk, maar de klant kan daarmee uitein-
delijk in een ‘vendor lock-in’ komen. Zie 
ons als het cement tussen de stenen, kies 
je eigen productiviteitstools en wij leve-
ren het content gebaseerde platform.” 
Met ruim 300.000 API’s biedt Dropbox 
veel slagkracht als het aankomt op sa-
menwerking tussen verschillende ap-
plicaties. “Stel dat je iedere vrijdag een 
forecast uitstuurt die is opgeslagen in 
Google Drive. Aan de hand van AI-learn-
ing komt dat bestand vrijdagochtend 
naar voren in Dropbox, samen met an-
dere documenten die relevant zijn voor 
de totstandkoming van die forecast. 
Daarbij maakt het niet uit of de beno-
digde documenten gemaakt zijn in een 
Google, Microsoft, Amazon of een ande-
re omgeving. Binnen de Dropbox-omge-
ving zijn de benodigde bestanden altijd 
binnen handbereik en kun je als team 
veel efficiënter te werk gaan.”
 
Beveiliging
Dropbox gelooft niet dat klanten zou-
den moeten kiezen tussen eenvoud 
of veiligheid. Dropbox heeft vanaf de 
start de beste beveiligingsfeatures inge-
bouwd in de producten en services die 
het bedrijf levert. Dropbox heeft grote 
ervaring met het schalen van beveili-
ging, een niet onbelangrijk aspect. Het 
bewijs? Meer dan 600 miljoen gebrui-
kers hebben meer dan een exabyte aan 
data op het Dropbox-platform staan. 
“Wanneer onze beveiliging niet op orde 
is, is de bodem onder ons product weg-
geslagen. Dat willen we te allen tijde 
voorkomen.” ◾

Marcel van de Gender

waarschijnlijk nog meer. Hoe houd 
je medewerkers gemotiveerd en hoe 
behouden zij hun focus?”
Er breken volgens Van de Gender 
interessante tijden aan. “Ik denk dat 
iedereen zich ervan bewust wordt 
dat de attitude en motivatie van de 
werknemer enorm belangrijk is. De 
eerste bedrijven komen nu uit een 
periode waarin eigenlijk alleen werd 
gereageerd op de directe gevol-
gen van COVID-19, maar ze zullen 
nu een volgende stap moeten gaan 
maken. In die volgende stap zegt 
33% van de ondervraagde bedrij-
ven zich in de komende 12 maanden 
te gaan richten op productiviteits-
verhoging, terwijl HR-afdelingen 
een goede bedrijfscultuur willen 
waarborgen. Daar bevindt zich een 
spanningsveld: de tools die de IT-af-
deling uitrolt, zijn vaak tools waar 
zij mee bekend zijn. Maar dat zijn 
lang niet altijd de applicaties waar 
medewerkers op zitten te wachten.”

Heruitvinden samenwerking
Volgens het rapport denkt overi-
gens 91% van de IT-beslissers dat 
het succes van hun organisatie af-
hangt van het heruitvinden van 
hoe teams binnen de organisatie 
samenwerken. “We zien nu al be-
richten dat veel bedrijven ook na de 
crisis op afstand werken zullen blij-
ven motiveren. Daarmee komt ook 
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