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Inleiding
In 2021 is Holland Casino een samenwerking aangegaan met Second Office voor het
adviseren, installeren en beheren van thuiswerkplekken. 

Second Office faciliteerde een 'Digital Thuiswerkplek service platform' in de huisstijl
van Holland Casino. Gezamenlijk selecteerden we een assortiment van producten
waarmee de thuiswerkplekken van medewerkers konden worden geoptimaliseerd.
Door in te loggen op het platform kunnen medewerkers makkelijk en snel alles lezen
over het Hybride Werken en het beleid van Holland Casino. Natuurlijk is hier ook het
assortiment van producten zichtbaar en kunnen er bestellingen worden
doorgevoerd. Naast uitgebreide productomschrijvingen, kan men ook van elk
product een uitleg- en gebruiksvideo bekijken. Vervolgens is het mogelijk dat een
medewerker op het platform een bestelling plaatst voor producten waarmee bij
hem of haar thuis een ergonomische en fijne thuiswerkplek gecreëerd wordt. Van
een bureaustoel, zit-sta bureau, computer monitor, laptopstandaard tot een
toetsenbord en muis. Second Office levert of installeert tijdens één afspraak de
nieuwe thuiswerkplek. 

Op de volgende pagina’s vertellen twee medewerkers van het projectteam van
Holland Casino over de invoering van het Hybride Werken en de samenwerking met
Second Office. Wil je meer weten over deze case? Neem dan contact op met Giel van
der Linden van Second Office. Tel: 085 210 5004.

WAT IS EEN GOEDE THUISWERKPLEK?

Dorien Visser - Manager HR services Steve Daniels - Business Controller

Vraag het aan de experts van Second Office



Klantinterview

HOE REGEL IK GOEDE THUISWERKPLEKKEN?

Second Office interviewt Steve Daniels, business controller en Dorien Visser,
manager HR Services & Solutions bij Holland Casino. Een open gesprek over hun
ervaringen en bevindingen met Hybride Werken. Wat vinden zij van de
samenwerking met Second Office? Wat zijn kritische punten en aanbevelingen.
Lees hieronder meer…

Vraag het aan de experts van Second Office

“Het voelt niet als een klant-

leveranciersrelatie maar als een partnership”

Waarom koos Holland Casino voor een ‘hybride werken’ beleid?
“Twee jaar geleden kon niemand zich voorstellen dat we massaal zouden gaan
thuiswerken. Maar als de wereld verandert dan moet je daarop inspelen als
werkgever. Want uiteindelijk willen we het beste voor onze medewerkers. We
realiseren ons dat wij als werkgever een zorgplicht naar onze medewerkers toe
hebben. Daarvoor moeten zaken goed geregeld worden,” aldus HR-manager Dorien
Visser. 

“De voordelen van hybride werken zijn voor ons:
·Goed werkgeverschap door in te spelen op een veranderde wereld
·Blije en tevreden medewerkers
·Niet meer altijd fysiek op kantoor werken en een betere werk-privé balans.



Thuiswerken

Wat levert het hybride werken Holland Casino op als werkgever? 
Daniels: “We creëerden een speciaal projectteam, dat de de invoering van het
hybride werken tweeledig benaderde. Allereerst vanuit motivatie van
medewerkers voor thuiswerken, en ook vanuit een kosten baten oogpunt. De
kosten van thuiswerken werden vergeleken met de kosten van werken op
kantoor. Dit is natuurlijk lastig te berekenen, maar reiskosten,
bedrijfskantinekosten en directe kantoormeters zijn hierbij goede parameters.
Daarnaast keken we naar de medewerkers en hun motivatie en reacties op het
thuiswerken. Wat was wenselijk en wat niet. Daaruit bleek een combinatie van
thuiswerken en op kantoor de voorkeur te hebben.” 

THUISWERKPLEKKEN UITBESTEDEN?

In het begin wisten niet alle medewerkers hoe ze thuis
moesten werken. Er moest een transitie komen, maar
hoe? Het voordeel voor medewerkers was een betere
privé-/werkbalans. Hierdoor konden zij zich beter
concentreren op de werkzaamheden. "De managers
waren in het begin deels sceptisch, omdat zij hun
medewerkers niet meer fysiek konden zien. Zij hebben
hun werkwijze moeten aanpassen en zijn veel meer
gaan managen op output" geeft Steve Daniels aan.  

Vraag het aan de experts van Second Office



Ervaringen
Hoe ervaren de medewerkers van Holland Casino het hybride werken?
Visser: “Zoals Steve al heeft gezegd, medewerkers zijn heel positief over het
thuiswerken. Wel in de combinatie met werken op kantoor. Fysiek aanwezig
kunnen zijn, werkt motiverend. Men is blij met de flexibiliteit, verantwoordelijkheid
en het aanbod dat Holland Casino als werkgever biedt.” 

Een ergonomische thuiswerkplek is een belangrijk onderdeel van het hybride
werken. Welke scenario’s heeft Holland Casino verkend om invulling te
kunnen geven aan de thuiswerkplek. Waarom is gekozen voor het verstrekken
van materialen?

“Belangrijk in deze is om na te gaan, wie wil je als werkgever zijn,” aldus Visser. “Als
wij iets doen, doen we het goed. We hebben gekeken naar het verstrekken van een
budget en het faciliteren van materialen. Deze optie viel al snel af. Als werkgever is
er dan weinig grip op het soort materiaal dat wordt aangeschaft en dat is juist zo
belangrijk. Vooral omdat we ons willen committeren aan de zorgplicht die wij als
werkgever hebben. Voor de juiste werkplek dienen we daarom in lijn met ons ARBO
beleid te faciliteren. Naar aanleiding hiervan bekeken we welke producten
allemaal verstrekt dienen te worden. Deze producten en gewenste service hebben
we bij meerdere leveranciers opgevraagd.”

EEN EIGEN BESTEL- EN THUISWERK
PORTAL IN HUISSTIJL?
Vraag het aan de experts van Second Office



Waarom heeft Holland Casino uitgekozen voor Second Office? 
Daniels: “Second Office luistert naar de eisen en wensen en vertaalt deze door in
haar dienstverlening. Zij biedt een hoog serviceniveau, denkt met ons mee en levert
een totaaloplossing. Dit is geen klant-leveranciers-relatie maar een partnership.”

Welke resultaat behaalt Holland Casino met Second Office?
Daniels: “Concreet heeft het ons het volgende opgeleverd: Een succesvolle invoering
van het hybride werken met ergonomische thuiswerkplek. Veel tevreden
medewerkers die nu een optimale thuiswerkplek hebben, waarbij de producten en
service van Second Office goed aansluiten bij de behoeften van onze medewerkers. 
 
Zou je Second Office aanraden aan derden? En waarom?
Daniels en Visser: “Zeker weten, ik zal in het kort en heel duidelijk uitleggen
waarom. Second Office is voor ons de perfecte partner. Zij geven ons een
partnership in plaats van een samenwerking. Second Office denkt mee tijdens het
gehele proces. Het is een laagdrempelige organisatie met snelle communicatie en
een persoonlijke benadering. Ik zeg wel eens: maatwerk samen met een hoog
serviceniveau. Kortom, ze nemen de zorg uit handen en regelen het gehele proces,
zonder dat wij er ons zorgen over hoefden te maken.” 

Hoeveel sterren uit 5 zou je Second Office geven? Visser: “Vijf sterren, dat mag
duidelijk zijn”

Welke tips heb je voor organisaties die zich nu aan het oriënteren zijn op het
invoeren van het hybride werken?
Daniels: “Het is belangrijk om na te gaan wat je als werkgever wilt uitstralen. Kijk
niet alleen vanuit een kostenoogpunt, maar neem tevreden werknemers als
uitgangspunt. Uiteindelijk betaalt zich dat zeker terug.” 

EEN HEADSET, MONITOR EN ZIT-STA BUREAU 
IN 1 LEVERING, HOE KAN DAT?
Vraag het aan de experts van Second Office



Voordelen van
Second Office

Ontzorging van advies tot operationeel beheer
Breed assortiment van monitor tot zit-sta bureau
Je eigen customized bestel- en serviceplatform
Van installatie tot onze unieke verhuisservice
Wij regelen alles waardoor jij je kunt focussen op de business
Flexibel en volledig aanpasbaar naar je wensen
Uniek Vitaal en Actief thuiswerkenprogramma
Geen administratieve lasten
Periodieke management rapportage
Snelle levering en hoog service niveau

THUISWERKEN ZONDER ZORGEN?
Bel met de experts van Second Office

Phone: 085 210 5004  
E-mail: info@s-office.nl
Website: www.second-office.nl

http://www.second-office.nl/
http://www.second-office.nl/
http://www.second-office.nl/

