Hoogwaardige
audio: een
gezonde
investering
De veranderende rol van
audio in het bedrijfsleven
Een internationaal onderzoeksrapport
van EPOS

Voorwoord
van Jeppe
DalbergLarsen
De rol van audio is aan het
veranderen; nog nooit is audio zo
belangrijk geweest voor bedrijven.
Denkt u eens aan uw gemiddelde
werkdag. Hoeveel gesprekken voert
u via de telefoon of met videobellen?
Meer dan ooit tevoren? Als dit uw
ervaring is, bent u niet de enige.
De werkcultuur verandert – in snel
tempo. We maken meer dan ooit
contact met klanten, collega's en
andere zakelijke relaties met behulp
van audiotechnologie. En omdat we
hierdoor steeds afhankelijker worden
van de apparatuur en technologie
die we voor deze gesprekken nodig
hebben, wordt de kwaliteit ervan
steeds belangrijker.
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Eerder dit jaar lieten we al weten we dat
slechte audio slecht is voor een bedrijf1, en
dat “wat?” tegenwoordig het duurste woord in
het bedrijfsleven is. Ons onderzoek van vóór
de pandemie toonde aan dat de gemiddelde
gebruiker van een audioproduct 29 minuten
per week verliest door slechte geluidskwaliteit
bij telefoon- of videogesprekken. In het huidige
klimaat, waarin meer werknemers dan ooit op
afstand samenwerken, zijn de kosten van "wat
zeg je?” enorm gestegen.
EPOS ontwikkelt audio-oplossingen
waarmee mensen optimaal kunnen presteren.
Voor ons is het van cruciaal belang dat
bedrijfsleiders begrijpen welke belangrijke rol
audiocommunicatie speelt in het succes van hun
bedrijf. En dat ze weten hoe ze toegang krijgen
tot de juiste technologie om die communicatie
te ondersteunen.
Om de boodschap over het belang van audio
over te brengen, wilden we een duidelijker
beeld krijgen van hoe besluitvormers
wereldwijd en in verschillende bedrijfstakken
de rol van audio zien. Bovendien wilden we
inzicht krijgen in hoe ze deze rol in de nabije
toekomst zien ontwikkelen en de bijbehorende
investeringsniveaus die ze verwachten. Het
nieuwe onderzoek dat in dit rapport aan de
orde wordt gesteld, gaat dieper in op de manier
waarop bedrijven reageren op de stijgende
status van audio in het bedrijfsleven en hoe
ze van plan zijn om in de toekomst in audiooplossingen te investeren.
De belangrijkste resultaten zijn bemoedigend. Nu
er steeds meer in hybridevorm gewerkt wordt
vanwege de huidige maatschappelijke situatie,
is het niet verwonderlijk dat bedrijven wereldwijd
de kracht van audio erkennen als een belangrijke
bedrijfstool. 83% van de besluitvormers zegt dat
audioapparatuur de laatste twee jaar belangrijker
is geworden voor hun bedrijf. Maar wat mij
optimistisch stemt is dat ons onderzoek ook

aantoont dat deze erkenning op kwaliteit gericht
is en daarmee een stimulans biedt om in audio
te investeren. 95% van de besluitvormers die
we wereldwijd hebben ondervraagd, is van plan
om de komende jaren periodiek te investeren in
nieuwe audioapparatuur.
Bedrijfsleiders beseffen dat samenwerking
op afstand in veel gevallen net zo goed werkt
als persoonlijke besprekingen en dat er een
positief verband bestaat tussen bespaarde tijd
en geld en het gebruik van virtuele oplossingen.
Degenen die audiotechnologie nog nooit als
een belangrijk bedrijfstool hebben gezien,
erkennen nu het belang ervan. In de toekomst
verwacht ik dat werknemers over de hele
wereld het hybride werken (gedeeltelijk thuis,
gedeeltelijk op kantoor) volledig zullen omarmen,
en dat een situatie zal ontstaan waarin we niet
altijd op kantoor zullen zijn, maar waarin mensen
zullen werken op een plek die bij hen past. Dit zal
de toekomst van werken voor altijd veranderen,
waarbij audio- en samenwerkingstechnologieën
een cruciale rol gaan spelen.
Omdat audiotechnologie voortdurend in
ontwikkeling is, zoals AI voor een persoonlijkere
ervaring, evenals werkplekken die opnieuw
ingedeeld worden en hoogwaardige audio
die de optimale lay-out voor bedrijven kan
beïnvloeden, ben ik benieuwd hoe deze trends
zich in de toekomst zullen ontwikkelen.
Ik hoop dat de inzichten die in dit rapport naar
voren komen, een aantal ideeën aanwakkeren
om bedrijfsleiders te helpen bij het ontwikkelen
van virtuele samenwerking in de toekomst en om
verder na te denken en te praten over de rol van
audio en de oplossingen die we nodig hebben
om onze bedrijven toekomstbestendig te maken.

Jeppe Dalberg-Larsen - Directeur van EPOS
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Inleiding
In september 2020 heeft EPOS samen met
bedrijfs- en consumentenmarktonderzoeker
Sapio, opdracht gegeven tot een onderzoek
naar het beeld dat zakelijke besluitvormers
hebben van de rol van audiocommunicatie in
relatie tot zakelijk succes en de investeringen
die ze nu en in de nabije toekomst in
audiotechnologie verwachten te doen.
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We hebben online enquêtes gehouden
onder bijna 2.000 bedrijfsleiders en
besluitvormers in: VS, EMEA (VK, Duitsland,
Nederland, Frankrijk, België en Denemarken),
APAC (Hongkong, Singapore en Australië)
en uit de volgende sectoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT & Digitaal
Productie & engineering
Retail & vrije tijd
Zakelijke dienstverlening
Financiën
Bouwsector
Gezondheidszorg
Transport en groothandel
Gemeente- & Overheidssector
Horeca (4%)
Verzekeringswezen
Media
Telecommunicatie & nutsbedrijven
NGO's

Dit rapport bevat de belangrijkste inzichten
uit dit onderzoek, met commentaar
van Jeppe Dalberg-Larsen, Directeur
van EPOS. Meer informatie over de
onderzoeksmethode vindt u achteraan in dit
rapport.
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Inzicht 1

Audio heeft dankzij
hybride werken een
belangrijkere plek in het
bedrijfsleven ingenomen
De meeste bedrijven beseffen dat
audiocommunicatie belangrijk is voor hun
bedrijf en bij het merendeel van onze
respondenten groeit de waardering hiervoor
dan ook. 83% van de besluitvormers zegt dat
audioapparatuur de afgelopen twee jaar veel
belangrijker is geworden voor hun bedrijf. En
56% vindt het veel belangrijker geworden.
Respondenten schrijven deze trend toe aan
een toename van zakelijke gesprekken via
telefoon of video (51%) en thuiswerken (49%).
Nu we beter ingespeeld zijn op de huidige
maatschappelijke situatie en we weer op
kantoor mogen werken, blijkt uit onderzoek
van Gartner dat 41% van de thuiswerkers
waarschijnlijk vanuit huis zal blijven werken.
Onderzoek van Microsoft ondersteunt dit:
82% van de ondervraagde managers zegt
te verwachten dat er een flexibeler beleid
voor thuiswerk gehanteerd zal worden na
de pandemie. Over het algemeen uitte 71%
van de medewerkers en managers de wens
om minstens in deeltijd vanuit huis te blijven
werken.

8

I

Op basis van deze feiten zal het aantal mensen
dat in 2021 en daarna vanuit huis werkt,
waarschijnlijk groot blijven. Door culturele
verschuivingen in werkwijzen is er in de
toekomst ook een hoog niveau aan virtuele
communicatie te verwachten, zelfs als mensen
terugkeren naar kantoor. We kunnen alleen
maar voorspellen dat hierbij de afhankelijkheid
van audiotechnologie zal toenemen. Hoewel
het verleidelijk is om thuiswerken te zien
als reactie op de huidige pandemie als
belangrijkste factor, is het niet de enige factor
die er toe doet. (Gedeeltelijk) thuiswerken was
al een groeiende trend vóór de pandemie.
Bovendien spelen andere verschuivingen in de
bedrijfscultuur ook een rol bij het versnellen
van virtuele communicatie.
Veel bedrijfsleiders beseffen dat persoonlijke
gesprekken, zelfs in een virtuele setting,
nog steeds van vitaal belang zijn voor het
opbouwen van relaties: 42% gaf aan dat
audiocommunicatie belangrijk is om de kwaliteit
en betrouwbaarheid van de communicatielijnen
met klanten en partners te garanderen. Van
de besluitvormers die door EPOS werden
bevraagd, noemt 45% tijdsbesparing en
41% kostenbesparing als twee van de
belangrijkste redenen voor het gebruik van
videovergaderingen of telefoongesprekken in
plaats van persoonlijke bijeenkomsten.
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83% van de besluitvormers zegt dat
audioapparatuur de afgelopen twee jaar
belangrijker is geworden

51%

49%

schrijft deze trend toe aan
een toename van zakelijke
gesprekken via telefoon of video

schrijft deze trend
toe aan een toename
in thuiswerken
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De toegenomen globalisering van het
bedrijfsleven (30%) en jongere werknemers
die de vraag naar nieuwe technologie op het
werk doen groeien (28%), zijn ook factoren die
volgens onze ondervraagden de toename van
het gebruik van audiotechnologie aansporen.
Vier op de vijf (79%) vindt audiocontact erg
belangrijk voor hun bedrijf. Twee op de vijf zegt
dat het van essentieel belang is (41%)
“Jongere gebruikers zijn bewuster van
communicatie-eindpunten. Ze vinden hun
apparatuur echt belangrijk en hebben een
sterke mening over design en functionaliteit.
Het is slim om werknemers bij het proces te
betrekken door ze te voorzien van de juiste
middelen die passen bij hun manier van werken
en te erkennen dat iedereen verschillende
behoeften heeft en dat daarvoor verschillende
oplossingen nodig zijn. Voor optimale prestaties
hebt u misschien grotere oorschelpen nodig
om lawaai te onderdrukken, terwijl anderen
de voorkeur geven aan een lichtere headset.
Het is van essentieel belang om de juiste
audioapparatuur te kiezen voor individuele
gebruikers en taken om ervoor te zorgen dat
uw werknemers beter presteren," vertelt Jeppe
Dalberg-Larsen, Directeur van EPOS
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Jongere gebruikers vinden
hun apparatuur echt belangrijk
en hebben een sterke mening
over design en functionaliteit
(... ) De juiste audioapparatuur
kiezen voor individuele
gebruikers en taken, is
essentieel om te zorgen
dat uw werknemers beter
presteren.
Jeppe Dalberg-Larsen -
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Directeur van EPOS

79%

vindt audiocontact
heel belangrijk voor
hun bedrijf

41%

zegt dat het van
essentieel belang is
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Inzicht 2

Audiokwaliteit is een
prioriteit en bedrijven
zijn bereid er meer
voor te betalen
Ons onderzoek suggereert dat bedrijfsleiders
inzien welke belangrijke rol audioapparatuur
in de toekomst gaat spelen binnen hun
organisatie. Vier op de vijf besluitvormers
die door EPOS zijn ondervraagd (79%)
vindt audiocontact erg belangrijk voor hun
bedrijf, terwijl twee op de vijf zegt dat dit
van essentieel belang is (41%). 83% vindt
dat audioapparatuur de afgelopen twee jaar
belangrijker is geworden voor hun organisatie
en 56% zegt dat het veel belangrijker is
geworden.
Besluitvormers in het bedrijfsleven
noemen geluidskwaliteit als de hoogste
prioriteit bij hun zoektocht naar de meest
geschikte audio-oplossing, waarbij 49%
dit als belangrijkste eigenschap aanmerkt.
Andere factoren die in aanmerking worden
genomen zijn de duurzaamheid van hardware
(36%), het gebruiksgemak (35%) en het
gebruikerscomfort (32%). Deze resultaten
geven samen aan dat kwaliteit over het
algemeen belangrijk is voor bedrijfsleiders.
Deze behoefte aan het ‘volledige pakket’
sluit aan bij de 79% van de bedrijfsleiders die
audio heel belangrijk vindt voor hun bedrijf. Ze
weten dat telefoon- en videogesprekken een
aanzienlijk deel van hun dagelijkse activiteiten
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vormen en ze kunnen het zich niet veroorloven
dat een deel van die gesprekken verloren gaat.
Uit eerder onderzoek van EPOS bleek namelijk
dat de gemiddelde audiogebruiker 29 minuten
per week verliest aan slechte geluidskwaliteit.
Ze willen medewerkers ook helpen om op
volle capaciteit te werken door hen apparatuur
te bieden die effectief, gemakkelijk en
comfortabel is, en bovendien lang meegaat.
56% van de bedrijfsleiders en besluitvormers
zegt dat audioapparatuur van hoge kwaliteit
essentieel is voor hun bedrijf, en nog eens
34% vindt het wenselijk. Audiokwaliteit wordt
zelfs zo belangrijk dat bedrijven er extra voor
betalen. De resultaten van EPOS toonden aan
dat dit vooral van toepassing is op bedrijven
in sales en marketing, waar klantenservice
centraal staat. Daar waar klantgesprekken het
kloppende hart van een bedrijf vormen, is het
eenvoudig te zien waarom het belangrijk is
te zorgen dat gesprekken kunnen verlopen
zonder onderbrekingen door audioproblemen.
En omdat werknemers in deze sectoren
het grootste deel van hun werkdag kunnen
besteden aan telefoongesprekken, is het
bemoedigend om te zien dat hun comfort
prioriteit krijgt.
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Maar met de trend van meer telefoon- en
videogesprekken in alle sectoren, wordt ook
gesuggereerd dat in de komende jaren in
meer dan driekwart van alle functies meer
geld besteed zal worden aan hoogwaardige
tools voor een optimale geluidskwaliteit en
betere prestaties. 57% van de bedrijfsleiders
verwacht dat de investeringen in
audioapparatuur de komende jaren zullen
toenemen en slechts 2% verwacht een
daling. Bedrijven in APAC (66%), het VK
(65%), de VS (57%) en Duitsland (56%)
zullen wereldwijd vooroplopen op het
gebied van investeringen. De belangrijkste
sectoren die zich inzetten voor een
verhoogde investering zijn telecom/
nutsbedrijven (73%), horeca (68%) en
financiën (68%).
Meer dan driekwart van de besluitvormers
zal meer uitgeven aan een product
van hogere kwaliteit (78%). Telecom/
nutsbedrijven (73%), horeca (68%) en
financiën (68%) zijn de belangrijkste
sectoren die meer zullen gaan investeren in
audio
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Meer dan driekwart van de besluitvormers
besteedt meer aan producten van hogere
kwaliteit (78%)

“Bedrijven maken een turbulente tijd door,
waarbij veel bedrijven een negatieve
impact zien als gevolg van de huidige
pandemie. Maar als ze willen overleven,
moeten ze erkennen dat werken met
Unified Communications een van de
investeringen is die ze echt moeten doen
om te overleven. Als de pandemie eenmaal
voorbij is, zal dit waarschijnlijk bijdragen aan
het hybride werkmodel van de toekomst. We
zien dat onze klanten nu prioriteit geven aan
kwaliteitsproducten waar ze in het verleden
misschien goedkopere modellen gebruikten.
Het is tijd voor bedrijfsleiders om ervoor te
zorgen dat ze de juiste technologie in huis
hebben voor de ervaring op maat waarmee
ze hun doelen kunnen bereiken," zegt
Jeppe Dalberg-Larsen, Directeur van EPOS.
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Bedrijven maken turbulente tijden door ( ...) waarin ze beseffen dat
werken met een efficiënt UC-systeem een van de investeringen is
die ze echt moeten doen om te overleven.
Jeppe Dalberg-Larsen - Directeur van EPOS

Wat zijn voor u de belangrijkste overwegingen bij de aanschaf van
nieuwe audioapparatuur voor uw organisatie? Maximaal drie opties
selecteren

49%

36%

35%

32%

Geluidskwaliteit

Duurzaamheid/
kwaliteit van
hardware

Eenvoudig in
te stellen en te
gebruiken

Comfort voor de
gebruiker

29%

25%

22%

21%

Compatibiliteit met
andere zakelijke
platformen

Gebruiksduur

Lage kosten

Nieuwste
technologie
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Inzicht 3

Hoogwaardige
audiocommunicatie
is essentieel voor
bedrijfsprestaties
Als u verbonden wilt blijven, is geluidskwaliteit
niet langer een luxe. Effectieve
gesprekskwaliteit leidt tot betere klantenservice,
hogere werknemersbetrokkenheid en betere
samenwerking. 56% van de besluitvormers
zegt dat audioapparatuur van hoge kwaliteit
essentieel is voor hun bedrijf.
Het hebben van hoogwaardige
audioapparatuur is essentieel geworden
voor het onderhouden van communicatie
met klanten en partners en is daarom nu
gekoppeld aan bedrijfsprestaties. 42% van
alle ondervraagden wereldwijd beschouwt
audiotechnologie nu als belangrijker voor hun
bedrijf, vanwege de rol die het speelt bij het
onderhouden van deze relaties. Dit is nog
duidelijker het geval in APAC en Duitsland,
waar respectievelijk 54% en 51% van de
respondenten klantrelaties als een belangrijke
factor benadrukten.
Aangezien virtuele vergaderingen de
plaats blijven innemen van persoonlijke
bijeenkomsten, is investeren in technologie
waarmee deze vergaderingen zo persoonlijk
mogelijk aanvoelen, van essentieel belang.
Ons onderzoek toonde aan dat audio het
belangrijkste is als het gaat om het voeren
van een persoonlijk gesprek. 64% van
16
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de ondervraagden vindt de kwaliteit van
audiotechnologie belangrijker dan de kwaliteit
van een laptop of computer voor een goede
communicatie met klanten. Over de hele linie
is de audiokwaliteit de belangrijkste factor.
49% zegt dat audiokwaliteit de belangrijkste
beslissende factor is, waarbij duurzaamheid
van hardware de op een na belangrijkste
overweging is. 36% van de bedrijfsleiders
noemt dit als hun grootste prioriteit.
“De 0,5% van wat je mist tijdens een
gesprek wordt 100% een probleem. Met de
audioapparatuur van EPOS kunt u niet alleen
horen wat er gezegd wordt, maar ook alles
begrijpen. Van expliciet vermelde informatie
tot de kleinste details die op te merken zijn in
stiltes en het gebruikte stemgeluid. Gebruikers
van producten van EPOS kunnen er ook
op vertrouwen dat hun boodschap luid en
duidelijk wordt ontvangen door de ontvanger,
dankzij ruisonderdrukkende microfoons
die achtergrondgeluiden filteren en spraak
verbeteren," zegt Jeppe Dalberg-Larsen,
Directeur van EPOS.
64% van de ondervraagden vindt de kwaliteit
van audiotechnologie belangrijker dan de
kwaliteit van een laptop of computer voor een
goede communicatie met klanten.
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De 0,5% van wat je mist tijdens een gesprek wordt 100% een
probleem. Met de audioapparatuur van EPOS-kunt u niet alleen
horen wat er gezegd wordt, maar alles ook volledig begrijpen.
Jeppe Dalberg-Larsen - Directeur van EPOS

Wat is belangrijker in de volgende scenario's op
het werk? De kwaliteit van uw laptop/computer
of de kwaliteit van uw audioapparatuur?
Conferentiegesprekken

70%

-30%

Communiceren met een klant

64%

-36%

Communiceren met medewerkers

59%

-41%

Deelnemen aan een webinar

48%

-52%

Een presentatie geven

44%

-56%

Audioapparatuur (bijv. hoofdtelefoons, microfoons)
Laptops/computers
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Inzicht 4

Grotere bedrijven doen
grotere investeringen
in audio
Ons onderzoek toont aan dat grotere
organisaties een stap voor liggen op weg
naar investeringen in tools en software
voor kwaliteitsvolle samenwerking. Hoe
meer werknemers een organisatie heeft,
hoe frequenter er geld wordt uitgegeven
aan nieuwe audioapparatuur. 34% van
de bedrijven met meer dan 10.000
werknemers investeert elk jaar in nieuwe
apparatuur voor individuele werknemers,
wat aantoont dat, zelfs wanneer aanzienlijke
budgetten nodig zijn om een groot aantal
werknemers te voorzien van de juiste
apparatuur, bedrijven dit als een belangrijke
investering beschouwen. Grotere bedrijven
vinden kwaliteit vaker ook belangrijker
dan prijs; 90% van de organisaties met
meer dan 10.000 werknemers aanvaardt
hogere kosten om kwaliteit te bereiken,
en overwegen grotere stijgingen in hun
jaarlijkse budget in vergelijking met kleinere
bedrijven. Besluitvormers op C-niveau en
op HR-, IT- en digitale afdelingen zullen
hoogstwaarschijnlijk aandringen op jaarlijkse
investeringen.
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Gezien de groeiende trend in thuiswerken
is het bemoedigend om te zien dat
werkgevers in alle markten en sectoren
hun verantwoordelijkheid nemen en
hoogwaardige audioapparatuur serieus
nemen. De meeste werkgevers begrijpen
nu dat het belangrijk is dat hoogwaardige
audioapparatuur onderdeel uitmaakt van de
standaarduitrusting van hun werknemers.
95% van de ondervraagden blijft periodiek
investeren in nieuwe audioapparatuur voor
individueel gebruik, waarbij 50% zegt dat ze
dit iedere twee tot drie jaar te zullen gaan
doen.

34% van de bedrijven
met meer dan 10.000
medewerkers investeert elk
jaar in nieuwe apparatuur voor
individuele werknemers
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Gezien de groeiende trend in thuiswerken is het bemoedigend
om te zien dat werkgevers in alle markten en sectoren hun
verantwoordelijkheid nemen en hoogwaardige audioapparatuur
serieus nemen.
Jeppe Dalberg-Larsen - Directeur van EPOS

% dat jaarlijks investeert in audioapparatuur
op basis van de bedrijfsgroei
1-25

501-999

15%

31%

13%

31%

26-100

1000-4999

20%

32%

21%

31%

101-250

5000-9999

20%

31%

20%

28%

251-500

Individuele uitrusting
Groepsuitrusting

Meer dan 10.000

28%

34%

26%

31%
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In hoeverre weegt u kosten en de algehele
kwaliteit af bij de aanschaf van nieuwe
audioapparatuur voor uw organisatie?
Neiging naar lagere kosten en kwaliteit | 22%
1

1%

2

2%

3

3%

4

5%

5

12%

Lage prijs, laagste kwaliteit

Neiging naar hogere kosten en kwaliteit | 78%
6

13%

7

22%

8

24%

9

9%
10%

10

Hoge prijs, uitstekende kwaliteit

Bedrijfsgrootte
1-25 | 69%
10.000+ | 90%
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Op regionaal niveau scoren besluitvormers in
het VK (53%), Duitsland (51%), Denemarken
(47%) en APAC (47%) het hoogst in hun
toezegging om elke twee tot drie jaar te
investeren in nieuwe audioapparatuur voor
werknemers. Als het gaat om jaarlijkse
investeringen, wil meer dan een derde van de
bedrijfsleiders in de VS (29%) en 28% in het
VK investeren in individuele producten, maar
in Denemarken is dat slechts 15% en in de
Benelux 14%.
En het investeringspatroon zal naar
verwachting erg vergelijkbaar zijn voor
gedeelde apparatuur, zoals microfoons
en conferentieapparatuur. Nogmaals,
95% verwacht te investeren in nieuwe
audioapparatuur voor groepsgebruik, waarbij
23% jaarlijks investeert en 46% elke twee tot
drie jaar.

Zakelijke besluitvormers
in het VK (53%), Duitsland
(51%), Denemarken (47%)
en APAC (47%) scoren het
hoogst in hun toezegging
om elke twee tot drie jaar
te investeren in nieuwe
audioapparatuur voor
medewerkers
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Inzicht 5

Er zijn duidelijke
internationale trends,
met regionale en
toonaangevende pioniers
Als we naar de toekomst kijken, lopen het VK
en APAC voorop in investeringen in audio.
Respondenten in deze regio's melden een
consistente toename van de erkenning van het
belang van audio en voorspelde toekomstige
uitgaven aan nieuwe audioapparatuur. Deze
markten laten een respectievelijke stijging
zien van 89% en 88% qua belang, met een
verwachte toename van 66% en 65% van
de uitgaven in de komende twee jaar. Een
aanwijzing voor deze toename is een stijging
van het aantal internationale bedrijven die
een grotere behoefte aan internationale
gesprekken hebben, waarbij 49% van de
respondenten in APAC dit als een stimulans
voor investeringen noemt.
Andere regio's kunnen dit voorbeeld snel
volgen op dit investeringsniveau. Wereldwijd
verwacht 56% van de besluitvormers dat
de investeringen in audioapparatuur in de
komende twee jaar zullen toenemen, terwijl
slechts 2% een daling over dezelfde periode
voorspelt.
Als het gaat om de sectoren waar het meest
uitgegeven wordt aan toekomstige audioinvesteringen, is het beeld consistent in alle
regio's. Telecommunicatie en nutsbedrijven
(73%) voeren de lijst aan, gevolgd door
horeca (68%), financiën (68%) en IT/digitaal
(67%). Voor telecom en nutsbedrijven is
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klantenservice erg belangrijk en het komt
vaak voor dat er met duizenden klanten
per dag gesproken wordt. Investeren in
audiotechnologie, wat betekent dat gesprekken
met klanten foutloos verlopen, is dus essentieel
om relaties op te bouwen en te onderhouden.
Klant- en leveranciersgesprekken staan ook
centraal in de horeca, net als de levering van
apparatuur voor direct gebruik door de klant.
In de zakelijke dienstverlening betekent het
groeiende aantal persoonlijke besprekingen
met klanten via videoconferenties, dat
kwaliteitsaudio nu de basis vormt voor
wereldwijde leveringen op contractbasis.
“Verticale sectoren zijn toonaangevend in
het herkennen van de kracht van audio- en
samenwerkingstools. Enerzijds hebben we
de creatieve sectoren waar het cruciaal is
dat mensen bij elkaar komen. Maar ook hier
wordt er om praktische redenen vaak vanuit
huis gewerkt, waardoor samenwerkingstools
van essentieel belang zijn. Aan de andere kant
veranderen ook in andere sectoren, zoals
financiën en onderwijs, de werkmodellen en
beginnen ze deze technologie te omarmen.
Onderwijs op afstand wordt mainstream,
terwijl in de dienstensectoren als financiën en
verzekeringen het besef groeit dat persoonlijke
interactie met klanten overal kan plaatsvinden,"
zegt Jeppe Dalberg-Larsen, Directeur van
EPOS
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Verticale sectoren zijn
toonaangevend als het gaat om
het herkennen van de kracht van
audio- en samenwerkingstools.
Jeppe Dalberg-Larsen - Directeur van EPOS

Het beeld van de sectoren die het
meeste investeren in toekomstige
audio, is consistent in alle regio's

73%

68%

Telecom en
nutsvoorzieningen

Horeca

68%

67%

Financiën

IT/Digitaal
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Conclusie
Dit onderzoek toont aan dat de ster van
audiotechnologie rijzende is en dat er voor
vooruitstrevende besluitvormers talloze
mogelijkheden zijn. De COVID-19-pandemie
heeft de behoefte aan verandering versneld.
Bedrijven moeten vandaag de dag snel
reageren om de negatieve invloed van
plotselinge veranderingen in wereldwijde
werkomgevingen en bedrijfsactiviteiten
te voorkomen, waaronder productiviteits-,
efficiëntie- en kwaliteitsverlies. Wat nog
belangrijker is, nu de bescherming van
werknemers een prioriteit blijft voor alle
bedrijven, is dat betrouwbare oplossingen
voor audiosamenwerking onmisbaar worden
om ervoor te zorgen dat werknemers kunnen
blijven werken zonder dat hun eigen veiligheid
of die van anderen in gevaar wordt gebracht.
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Maar deze verschuiving naar meer focus
op audio is niet alleen een reactie op een
wereldwijde gebeurtenis. Als we verder kijken
dan de pandemie, moeten besluitvormers
rekening houden met de verwachtingen
en pijnpunten van toekomstige generaties
die bij hun bedrijf komen werken, of dit nu
op de werkplek zelf is of op afstand. Een
hogere verwachting van een flexibelere,
meer hybride werkstijl, en dat die gemakkelijk
en toegankelijk zal worden gemaakt door
middel van een passende voorziening van
apparatuur, is van vitaal belang voor deze
toekomstige werknemers en leiders. In
2030 zijn naar schatting meer dan 1 miljard
Generatie Z-mensen wereldwijd actief op
de arbeidsmarkt. Organisaties moeten nu
al de motivaties en werkwijzen van deze
demografische groep gaan begrijpen. Deze
groep is van nature bekend met technologie
en ze zijn kritisch over de keuze voor
apparatuur. Onderzoek door EY toont aan
dat 90% van Gen Z de voorkeur geeft aan
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een menselijk element in hun team, ofwel
uitsluitend werken met innovatieve collega's,
ofwel via een combinatie van collega's en
nieuwe technologieën6.
Hoogwaardige audio-oplossingen zijn
belangrijk voor een combinatie van menselijke
interacties op basis van technologie, een
element dat Gen Z hoog in het vaandel heeft
staan. Organisaties die de beste hybride
werkervaring bieden, zijn daarom waarschijnlijk
in staat het beste talent aan te trekken en te
behouden.
Er ontstaat ook een duidelijke kans voor
voorlichting, aangezien een groot deel
van de respondenten wereldwijd zegt dat
ze gewoonweg geen uitgebreide kennis
hebben van de audio-oplossingen voor
de werkplek. Er bestaat een duidelijke
kloof tussen de intenties van een bedrijf
voor de aanschaf van audioapparatuur en
de producten die op dit moment in veel
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organisaties gebruikt worden. Voor 20%
van de organisaties die de afgelopen twee
jaar minder in audioapparatuur hebben
geïnvesteerd, wordt dit gerechtvaardigd door
de verwachting dat het personeel zijn eigen
audiotoestel meebrengt of de ingebouwde
audio van apparaten gebruikt. Hoewel deze
audio functioneel is, is de apparatuur niet
van hoge kwaliteit en leidt het dagelijks
tot veel audiofrustraties bij medewerkers,
wat uiteindelijk van invloed kan zijn op de
bedrijfsresultaten.
Veel bedrijven beseffen nog niet helemaal wat
de voordelen van effectieve audiotechnologie
voor hun dagelijkse werk kunnen betekenen.
Het verbetert niet alleen de prestaties, maar
ook het welzijn van werknemers, wat voor
steeds meer werkzoekenden een belangrijke
onderscheidende factor is.
Hoewel algemeen bekend is dat
hoogwaardige audioapparatuur en

-technologie een cruciale rol speelt op de
werkvloer, slagen sommige bedrijven er nog
steeds niet in om prioriteit te geven aan
investeringen in goede audio-oplossingen.
Ook al wordt de afhankelijkheid van audio
en het belang van kwaliteit erkend, zegt
36% van de zakelijke besluitvormers die niet
van plan zijn hun uitgaven te verhogen, nog
steeds dat audioapparatuur en -technologie
geen prioriteit heeft bij hun investering in
kantoorapparatuur.
Het is moeilijk om precies te voorspellen
hoe het werk er de komende twee jaar zal
uitzien, maar dit onderzoek toont aan dat
audiotechnologie een cruciale rol zal spelen
bij de overgang naar meer flexibiliteit en
hybride werken. Bedrijven zijn klaar om te
investeren in de juiste tools om optimaal te
profiteren van de kansen die deze manier
van werken biedt en zullen de hulp inroepen
van merken als EPOS en hun partners om die
mogelijkheden te bieden.
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Over het
onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd door SAPIO Research
in opdracht van EPOS. De onderzoeksgegevens zijn
in september 2020 online verzameld op basis van
een online enquête die via een e-mailuitnodiging kon
worden ingevuld.
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Respondenten
De deelnemers bestonden uit 1859 zakelijke
besluitvormers die verantwoordelijk zijn
voor de inkoop van audioapparatuur en
-technologie voor hun organisatie.
In het rapport wordt een besluitvormer
(BV) gedefinieerd als iemand in een
managementfunctie, variërend van
bedrijfseigenaar (28%), tot niveau C-manager
(9%), directeur (12%), senior manager (18%),
middle manager (27%) en junior manager
(7%).
De hoofdgroep bestond uit deelnemers uit
7 regionale gebieden:
• VS (27%)
• VK (11%)
• Duitsland (11%)
• Frankrijk (11%)
• België en Nederland (12%)
• Denemarken en APAC (Australië,
Hongkong, Singapore) (28%)

De omvang van de ondernemingen
binnen de steekproef varieerde van 1 tot
meer dan 10.000 werknemers, en de
verticale sectoren omvatten de volgende
werkgebieden:
• IT & Digitaal (15%)
• Productie & engineering (10%)
• Retail & vrije tijd (10%)
• Zakelijke dienstverlening (9%)
• Financiën (8%)
• Bouwsector (7%)
• Gezondheidszorg (7%)
• Transport en groothandel (6%)
• Gemeente- & Overheidssector (4%)
• Horeca (4%)
• Verzekeringswezen (2%)
• Media (2%)
• Telecommunicatie & nutsbedrijven (2%)
• NGO's (1%)
• Overige (15%)
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