
Het voelt als een uitje!” De stemming was opgetogen tijdens 
de opnames die eind april plaatsvonden op de redactie van 
ChannelConnect in ons nieuwe kantoor in Hilversum. Normaliter 

zouden er diverse professionals uit onze branche rond de tafel hebben 
gezeten, discussiërend over trends, ontwikkelingen en verwachtingen – 
terwijl er een fijne lunch werd geserveerd uit onze eigen kookstudio. Dit 
jaar moesten we noodgedwongen iets anders verzinnen voor ons Dossier 
Telecom, VoIP & UC. 

We besloten 1-op-1 video-interviews te organiseren, gecombineerd met een 
fotoshoot én een coronaproof lunch. Een groot aantal partijen wilde graag 
meewerken en het resultaat overtrof onze verwachtingen. Een geschreven 
verslag vind je op pagina 16, de video’s op onze site ChannelConnect.nl, 
inclusief een speciale versie voor eindgebruikers. 

Natuurlijk, we werken al ruim een jaar grotendeels vanuit huis en weten 
dat dit voorlopig nog niet van de baan is. Toch wordt het weer tijd dat 
we langzaam weer terugkeren naar kantoor. De behoefte aan menselijk 
contact is immers groot en dat de stemming tijdens de opnames zo goed 
was, had ook te maken met het feit dat het fijn is om weer eens ‘ouderwets’ 
iemand te zien, na al die maanden ‘meeten’ via Teams, Zoom en Skype. 

Toch zal niet iedereen terugkeren naar de werkvloer, zo concludeert Remco 
de Kramer van Microsoft Teams. Bij de meeste meetings zal minstens één 
persoon op afstand deelnemen en is het dus zaak om nu al voorberei-
dingen te treffen. Veel organisaties hebben het afgelopen jaar een enorme 
digitale transformatie ondergaan en zijn massaal overgestapt op nieuwe 
tools om de continuïteit te kunnen waarborgen. Werknemers hebben zich 
in snel tempo het ‘nieuwe werken’ eigen gemaakt en de vaardigheden die 
daarbij horen. Training is nu noodzakelijk om medewerkers te helpen met 
de adoptie en het gebruik. 

Door de paniek in de eerste helft van vorig jaar en de herbezinning in de 
tweede helft, heeft adoptie voor veel organisaties nog geen hoge prioriteit 
gehad. Terwijl dit juist van groot belang is om alles wat er vorig jaar is 
bereikt, niet ongedaan te maken. Partners moeten zich realiseren dat zij 
er juist voor moeten zorgen dat hun klanten niet alleen de best passende 
oplossing kiezen, maar dat ze die ook gaan gebruiken. Voor resellers en 
ICT-dienstverleners is dat een prachtige rol.

De Telecom, VoIP & UC-video’s met Remco de Kramer (Microsoft), Bert de 
Vos (Pexip), Pieter Verbrugghe (Gamma Communications Benelux), Frank 
aan de Stegge (Zoom) en Nick de Haas (ClearVox) zijn zoals gezegd op 
onze site te vinden. Ik ben benieuwd naar je reactie!
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