
Soepel en uniform 
hybride vergaderen

PIETER VAN FOREEST:

BEDRIJFSPROFIEL 

Pieter van Foreest biedt een breed pakket aan services 

en diensten aan ouderen voor zorg, wonen, behandeling 

en welzijn. Cliënten kunnen hier terecht voor onder meer 

thuiszorg, hulp bij het huishouden, revalidatie, verzorging 

en verpleging. Pieter van Foreest ondersteunt cliënten 

zodat zij zo lang mogelijk hun eigen leven kunnen 

leiden, op de manier zoals zij dat het liefst willen. 

Pieter van Foreest heeft zo’n 25 locaties in de regio Delft, 

Midden-Delftland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Dagelijks 

zetten hier ruim 3400 medewerkers en 2400 vrijwilligers zich 

in voor optimale zorg, verpleging en hulp aan ouderen.

UITDAGING 

Als begin 2020 de coronapandemie uitbreekt, werkt een groot 

deel van de medewerkers van Pieter van Foreest plotseling 

thuis. Maxim Vlaardingerbroek is functioneel beheerder en 

vertelt: “Gaandeweg ontdekten we hiervan het potentieel, 

zoals minder reistijd en meer flexibiliteit. Ook werd duidelijk dat 

we in de toekomst deels op afstand zouden blijven werken.” 

Daarbij rees wel de vraag: hoe zorg je dat je soepel hybride 

kunt vergaderen? Niels Meijer, informatieadviseur bij Pieter 

van Foreest: “Dit wilden we goed regelen. Want met z’n 

allen met een eigen laptop in één ruimte, dat gaat gewoon 

niet. We wilden onze vergaderruimtes optimaal inrichten.”
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 “We vergaderen nu veel effectiever, 

mede dankzij de uitstekende 

beeld- en geluidskwaliteit.”

Maxim Vlaardingerbroek, 

Functioneel beheerder bij 

Pieter van Foreest

Pieter van Foreest is al jaren klant bij Ricoh en maakte al 

gebruik van de multifunctionele printers. Ook voor de 

modernisering van de vergaderruimtes valt de keus op 

Ricoh. Maxim: “We hebben eerst geïnventariseerd wat 

onze wensen waren en welke oplossing hier het beste 

bij past. We werken met Office 365, dus de oplossing is 

Teams-gebaseerd.” Ricoh plaatst in 6 ruimtes hoogwaardige 

schermen inclusief videovergaderoplossing. Niels: “De 

schermen zijn afgestemd op de ruimte. Zo verschilt het formaat 

en hebben we vaste én 2 mobiele schermen.” Collega’s 

kunnen deelnemen aan een vergadering via de eigen laptop 

of rechtstreeks inloggen vanaf een tablet naast het scherm.

Pieter van Foreest is blij met de oplossing. Niels: “Het 

systeem is toegankelijk. Dankzij een koppeling met onze 

agenda’s kun je via het scherm direct deelnemen aan 

de vergadering. We besparen +- 40% op reistijd en 

vergaderen effectiever. Ook dankzij de goede geluids- en 

beeldkwaliteit. Iedereen is altijd goed te horen en te zien. 

Dit vergroot de betrokkenheid.” Nog een meerwaarde is de 

veelzijdigheid. Maxim: “De oplossing stelt ons in staat om de 

dienstverlening naar cliënten te verbeteren. Op één locatie 

kunnen cliënten via het scherm videobellen met dierbaren.” 

Ook over Ricoh is Maxim te spreken: “De implementatie 

verliep soepel en bij vragen staan ze voor ons klaar.”
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Als Digital Services Company brengt Ricoh organisaties 

vooruit. Met innovatieve technologieën die professionals 

optimaal laten werken en samenwerken. Overal en altijd. 

Veilig, efficiënt en duurzaam. Al meer dan 80 jaar doen we 

dat met document management solutions, IT services en 

commerciële en industriële printoplossingen. Kijk voor meer 

informatie op ricoh.nl of voor meer inspiratie op werktrends.nl.
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