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TOPdesk is een ontwikkelaar en leverancier van Service

Management-software. TOPdesk is een platform waar klanten

vanaf één plek antwoorden kunnen krijgen op hun IT, facilitaire,

HR of andere servicevragen.  Het bedrijf is in 1997 in Delft

opgericht, maar het is nu een internationale organisatie met 14

TOPdesk-kantoren wereldwijd met meer dan 900 medewerkers. 

Arlette de Bakker is momenteel intern projectmanager en ze

houdt zich o.a. bezig met het thuiswerkproject. Ze werkt in totaal

3,5 jaar bij TOPdesk. TOPdesk heeft een duidelijke missie om

organisaties te helpen met het creëren van spectaculaire

klantervaringen. 

Het bedrijf richt zich op middelgrote bedrijven, ook overheden en

ziekenhuizen behoren tot hun klantenkring. In december vorig

jaar zijn ze echt overgegaan tot Hybride werken met Second

Office. 
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www.topdesk.nl 

Arlette de Bakker 
- intern projectmanager  - 

https://www.patrimoniumbarendrecht.nl/


TOPDESK HEEFT HET HYBRIDE WERKEN INGEVOERD.
WELKE RESULTATEN VERWACHT TOPDESK MET HET
HYBRIDE WERKEN TE BEHALEN?
 
“Vóór corona werd er bijna niet thuis gewerkt, alleen op kantoor. 

Het kantoor was (en is) altijd onze thuisbasis geweest voor

samenwerkingen, om te leren van elkaar en voor sociaal contact 

met collega’s.  De coronamaatregelen met betrekking tot het 

thuiswerken hebben we opgevolgd en daarna kwam de vraag: ‘Hoe nu 

verder?’. We hebben de werknemers nauw betrokken bij het vervolg en er 

waren surveys om de voorkeur van de medewerkers te onderzoeken. Wil je 

liever thuiswerken of op kantoor? Waarom?  Welke voordelen zie je en welke

nadelen?  Daarna is de keuze gevallen op hybride werken voor onbepaalde tijd. 

Ons kantoor blijft de thuisbasis; iedereen mag gewoon naar kantoor komen en

heeft een eigen werkplek. Per persoon wordt gekeken naar thuiswerkmogelijkheden.

Er zijn nu diverse opties mogelijk. Meestal kiest men voor 50/50, dat wordt binnen

het team afgestemd. Het bedrijf is flexibel met de thuiswerkregeling. Er zijn geen

vaste kantoordagen per week.”
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WAT VINDT TOPDESK BELANGRIJK AAN DE THUISWERKPLEK?

 

“We vinden dat het Arbo technisch moet kloppen. Wat je op kantoor hebt, heb je

eigenlijk ook thuis. We zijn een IT-bedrijf dus op dit gebied is alles makkelijk thuis te

regelen. De bureaustoel en het bureau worden via Second Office geleverd.”

HOE ZIET ‘JULLIE’ GEMIDDELDE THUISWERKPLEK ERUIT?

 

“Standaard heeft iedereen een laptop, toetsenbord, muis, bureau en bureaustoel (een

foto van een thuiswerkplek is op de eerste pagina te zien). Video vergaderingen gaan

via MS Teams en dan staan de camera’s standaard aan, dus collega’s kennen elkaars

thuiswerk omgeving inmiddels. Dat is wel grappig want nu kennen we ook het huisdier

van iedereen. In coronatijd hebben we ook heel veel pub quizzen gedaan en digitale

uitjes georganiseerd, met het kerstfeest was er een gameplatform en kregen we een

thuisbezorgd bon voor een thuis-kerstdiner. Voor het ontstressen was er een online

cursus ‘Yoga achter het bureau’, en ‘Mindfullness’.” 



HOE ERVAART TOPDESK DE SAMENWERKING MET
SECOND OFFICE? 

 
"Van begin af aan verliep het contact erg goed. Alles verliep snel

en de communicatie was goed en open. We kozen voor Second

Office omdat bij andere partijen de communicatie niet lekker

verliep en ze werkten volgens een vast format dat ons niet

aansprak. Vandaar onze keuze voor Second Office." 
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HOE HEBBEN DE THUISWERKERS DE SERVICE VAN SECOND OFFICE 
ERVAREN?

 

"Op basis van de reacties die we hebben gekregen is iedereen erg positief, 

maar bij ons is het meestal: ‘Geen nieuws, goed nieuws’. Iedereen kreeg netjes een 

e-mail vooraf met de levertijd en het bureau werd snel in elkaar gezet. 

Het verpakkingsmateriaal werd keurig mee teruggenomen. Het bestellen via de portal

loopt goed. Het was even wennen maar inmiddels zijn er in totaal 300 bestellingen

geplaatst.”

WAT HEEFT HET INVOEREN VAN HYBRIDE WERKEN VOOR INVLOED GEHAD OP DE
SAMENWERKING OP KANTOOR (BIJV. OP LOCATIE KOMEN VOOR TEAM MEETINGS)? 

 

“De contacten met andere vestigingen zijn makkelijker geworden door de online

meetings (met name met de collega’s in het buitenland). Medewerkers delen zelf hun

werk in voor thuis en op kantoor. Bijvoorbeeld thuis lekker ‘knallen’ en op kantoor

meetings in persoon en connectie zoeken met collega’s. Vanuit HR hebben we

meerdere medewerkerstevredenheid onderzoeken gehad, over het thuiswerken in het

algemeen en bijvoorbeeld welke werkzaamheden je liever thuis of op kantoor doet.   

Bij TOPdesk heeft iedereen standaard ook een 'talentlead', iemand die zicht ontfermt

over jouw welzijn en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tijdens de corona

periode was dit extra waardevol omdat er veel veranderde in de wereld." 



WELKE TIPS HEB JE VOOR ORGANISATIES DIE ZICH
AAN HET ORIËNTEREN ZIJN VOOR HET REALISEREN
VAN THUISWERKPLEKKEN EN HET HYBRIDE
WERKEN? 
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01
"Ga na wat je werknemers willen. Doe een intern onderzoek 

en kijk waar de behoefte ligt.

02
Kijk wat werkbaar is voor de organisatie. Hoe kun je de dag zo

efficiënt mogelijk inrichten en ga na wat het beste werkt voor het

bedrijf en de werknemer. 

03
Betrek verschillende disciplines in een projectgroep. Het is belangrijk om

verschillende meningen te weten en het creëert ook draagvlak. Te denken 

valt aan een samenstelling met iemand van FM, IT en eventueel HR.Betrek

verschillende disciplines in een projectgroep. Het is belangrijk om verschillende

meningen te weten en het creëert ook draagvlak. Te denken valt aan een

samenstelling met iemand van FM, IT en eventueel HR.

04
Communiceer goed. Wij hebben dit gedaan per e-mail, via intranet en de kennisbank. Ook hebben

we de FAQ’s samen met Second Office opgepakt.“

HOE GEBRUIKEN JULLIE HET HYBRIDE WERKEN VOOR HET WERVEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS? 

 “Tijdens de sollicitatiegesprekken komt wel het hybride werken aan de orde maar in de vacatureteksten

wordt dit (nog) niet apart gepromoot. Wel vinden we een goede work-life balance belangrijk; we

werken niet over en we begrijpen het als iemand eens een tijdje meer of minder wil werken.”

WELK CIJFER GEEF JE SECOND OFFICE EN WAAROM KUN JE SECOND OFFICE AANRADEN? 

 

“Ik geef Second Office het cijfer 9 (dan is er altijd ruimte voor verbetering). 

Ik raad Second Office aan omdat: 

●      alles goed en snel is verlopen, 

●      de communicatie heel fijn was, 

●      Second Office goed heeft gekeken wat goed was voor ons bedrijf en naar ons heeft geluisterd,

●      de spullen goed zijn. Goede kwaliteit, ARBO technisch verantwoord,

●      alles makkelijk te bestellen is, 

●      ze een goede en snelle levering verzorgen, 

●      Second Office ons ontzorgt, 

●      Second Office een totaalpakket levert, dat passend gemaakt wordt op 

          de organisatie.”



WIE IS SECOND OFFICE? 
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(+31)85 -210 5004

GA DE UITDAGING VAN HYBRIDE WERKEN AAN 
EN LAAT JULLIE WERKPLEKKEN INRICHTEN DOOR 
SECOND OFFICE: 

info@second-office.nl

Kastanjelaan 400 (Microlab)

5616 LZ Eindhoven 

“De oplossing voor een goede- en gezonde thuiswerkplek.

Zonder zorgen gerealiseerd”

Wij adviseren, installeren en beheren thuiswerkplekken en

hybride werkplekken met als resultaat: vitale, productieve

en gelukkige thuiswerkers. Met de full service

thuiswerkplek van Second Office ontzorgen we

organisaties in het transitieproces naar thuiswerken. Voor

een vast bedrag per maand of in een koopmodel. Met een

breed assortiment aan producten verzorgen wij de

plaatsing, service en retour halen van de

thuiswerkplekken. Met tips en tricks ondersteunen wij

medewerkers om blijvend actief en gezond te kunnen

werken.

company/second-office-experts-in-thuiswerken


