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Dit is de samenvatting van het Gartner®-overzicht uit Important Emerging Technologies for the Digital 
Workplace (Belangrijke opkomende technologieën voor de digitale werkplek), waarin Gartner opkomende 
technologieën bespreekt en de impact die deze zullen hebben op de digitale werkplek en werknemers, 
nu en in de toekomst. Gartner doet aanbevelingen aan applicatiemanagers die verantwoordelijk zijn voor 
de digitale werkplekstrategie over de te nemen stappen bij het plannen van deze technologieën, die de 
drijvende kracht zullen zijn achter veranderingen in de digitale werkplek en de toekomst van werk.

Belangrijke opkomende 
technologieën voor de  
digitale werkplek

Gartner verdeelt deze 
technologieën in 3 categorieën:

Werknemerservaring: “De werknemerservaring is 
al jaren een belangrijk aandachtspunt, maar met de 
komst van COVID-19 is het nog belangrijker 
geworden. Een hoogwaardige werknemerservaring 
leidt tot een hogere werknemerretentie, lager 
ziekteverzuim, betere productiviteit en betrokken 
werknemers (die net dat beetje extra doen om het 
werk gedaan te krijgen). Managers van digitale 
werkomgevingen zullen in dit rapport belangrijke 
nieuwe mogelijkheden ontdekken om de 
werknemerservaring te verbeteren.”

Productiviteit en efficiëntie van werknemers: “Het 
is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de 
werknemerservaring en de doelen en doelstellingen 
van het bedrijf. Deze doelen en doelstellingen 
vertalen zich naar de productiviteit en efficiëntie van 
de werknemers. Werknemers hebben tools en 
technologieën nodig om productiever te kunnen 
werken, en managers van digitale werkomgevingen 
zullen in dit rapport een aantal interessante nieuwe 
mogelijkheden vinden om de productiviteit en 
efficiëntie te verhogen.”
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Klik hier voor toegang tot het volledige 
rapport met een complete lijst van 
Gartner-inzichten, belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen.

Omslag naar een post-pandemische nieuwe realiteit: “Bijna 
elke organisatie is aan het begin van de COVID-19-pandemie 
overgestapt naar een thuiswerkmodel voor hun 
kantoorpersoneel. Er staat ons nog een andere omslag te 
wachten, namelijk naar het "work-from-anywhere"-model met 
een hybride terugkeer naar kantoor. Managers van digitale 
werkomgevingen moeten inspelen op deze nieuwe omslag met 
behulp van ondersteunende technologieën, waarvan er velen in 
dit rapport worden genoemd.”

Hieronder hebben we de gevolgen voor de werkplek, de 
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van Gartner 
uiteengezet.

Gevolgen en belangrijkste bevindingen:

• Werknemerservaring: “De hernieuwde aandacht voor de 
werknemerservaring dwingt organisaties verder te kijken 
dan de selectie van digitale werkplekapplicaties en zich te 
richten op de digitale flexibiliteit van werknemers.”

• Productiviteit en efficiëntie van werknemers: “De 
productiviteit en efficiëntie van de werknemers zijn bepalend 
voor de bedrijfsresultaten en moeten worden aangepakt om 
concurrerend te blijven.”

• Omslag naar een post-pandemische nieuwe realiteit: 
“Post-pandemische werkomgevingen moeten radicale 
flexibiliteit bieden.”

Aanbevelingen van Gartner aan 
applicatiemanagers die verantwoordelijk 
zijn voor de digitale werkplekstrategie:

• Werknemerservaring: “Geef prioriteit aan de 
werknemerservaring en de totaalervaring om "anywhere 
operations" te ondersteunen die vereist zijn voor de post-
pandemische nieuwe realiteit.”

• Productiviteit en efficiëntie van werknemers: “Balanceer 
ervaringen met werknemerproductiviteit en -efficiëntie door 
te focussen op technologieën die de privacy en 
cyberbeveiliging verbeteren, distributed cloud operations 
bevorderen en het hoogste niveau van automatisering 
leveren.”

• Omslag naar een post-pandemische nieuwe realiteit: 
“Stimuleer de omslag naar een post-pandemische, nieuwe 
realiteit door een technologie te leveren die een positieve 
impact heeft op het gedrag van werknemers, een nieuw 
composable business-model mogelijk maakt en AI-initiatieven 
meeneemt in een tijdperk van formal engineering.”
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