
 
 WAT IS DE JUISTE WERKPLEK? STEL 

DEZE VRAGEN AAN UW PERSONEEL.

Logitech for Business stelt uw IT-afdeling in staat om elke werkplek te 
transformeren. Neem vandaag nog contact met ons op om de beste oplossing 
voor uw bedrijf te bespreken.

CHECKLIST

Door onderzoek te doen naar de huidige werkplekken kunnen IT-managers een beter inzicht krijgen in de 
unieke technologiebehoeften van hun organisatie, verrassende mogelijkheden ontdekken en weloverwogen 
aankoopbeslissingen nemen om de gezondheid en productiviteit van werknemers in het hele bedrijf beter te 
ondersteunen. 

Hoe zou u uw werkomgeving en 
dagelijkse routine omschrijven?

Wat vindt u fijn en niet zo fijn aan uw 
persoonlijke werkplek? Waarom?

Welke apparaten en accessoires 
gebruikt u elke dag? En welke is het 
meest en minst waardevol voor uw 
werkplek?

Welke toepassingen en/of software 
gebruikt u elke dag? En welke zijn 
het meest en minst waardevol voor 
het behalen van uw doelen?

Als u een toverstaf had, hoe zou uw 
werkplek er dan uitzien?

Zou u uw werkdag beschrijven als 
hybride (soms op kantoor en soms 
thuis), thuiswerkend of op kantoor 
werkend?
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•  Vervolgvraag voor hybride: Wat heeft 

het wisselen tussen werkplekken het 
meest succesvol gemaakt? Is er nog iets 
anders wat zou kunnen helpen? (Zoals 
een draadloze muis en toetsenbord die 
gemakkelijk kunnen worden verbonden 
wanneer u tussen verschillende locaties 
reist.)

•  Vervolgvraag voor thuiswerkend: Hebt u 
nog tips voor efficiënt thuiswerken? Wat 
werkt het beste voor u?

•  Vervolgvraag voor op kantoor werkend: 
Waar is uw favoriete plek op kantoor als u 
zich echt moet concentreren? Waarom?

VOLGENDE STAPPEN

Voer vervolginterviews uit 
indien nodig.

Werk op basis van 
de bevindingen 
veelvoorkomende 
gebruikersreizen binnen het 
bedrijf uit.

Identificeer 
afdelingsoverstijgende 
werkplekuitdagingen die 
kunnen worden opgelost met 
technologie en hulpmiddelen 
van professionele kwaliteit.
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Hier volgen een aantal belangrijke vragen die u hiervoor aan uw werknemers kunt stellen:

https://www.logitech.com/en-us/business/contact-b2b.html
https://www.logitech.com/business/work-setups/logi-bolt-wireless-technology.html
https://www.logitech.com/en-us/workspace-solutions/ergonomic-solutions.html
https://www.logitech.com/en-us/workspace-solutions/ergonomic-solutions.html

