
In het onderwijs zijn digitale whiteboards aan de 
wand eerder regel dan uitzondering. Interactieve 
lessen zijn het gevolg. “De boeken met lesstof zijn 

gedigitaliseerd en gemakkelijk te tonen aan de leerlingen. 
Bovendien kun je op zo’n digibord werkbladen invullen of 
over foto’s en afbeeldingen heen schrijven. Meerdere men-
sen kunnen er tegelijk op werken. Bovendien worden alle 
stappen opgeslagen en kun je ze simpel terughalen. Dat 
was vroeger met een ouderwets schoolbord wel anders.”

BEDRIJFSLEVEN
In navolging op het onderwijs hebben de interactieve 
touchscreens hun weg in de zakelijke omgeving gevon-
den. Niet zo gek, vindt Koelewijn. “Veel voordelen die 

in de schoolklas gelden, betreffen ook het bedrijfsleven. 
Naast het feit dat je heel gemakkelijk video’s, afbeeldin-
gen en websites op het scherm laat zien, kun je alle ideeën 
die tijdens een vergadering genoemd worden, op het 
whiteboard noteren. Dat gebeurde vroeger natuurlijk ook 
op een flip-over, maar dan vroeg je jezelf achteraf altijd 
af hoe je de informatie ging delen. Liet je de bladen met 
soms gevoelige informatie gewoon hangen of gooide je 
ze weg? Alle zaken die je op een interactief touchscreen 
invoert, kun je beveiligd opslaan en versturen. Deleten is 
uiteraard ook een mogelijkheid.”

FLEXIBEL
Maar de digitale ontwikkelingen in de vergaderbranche 
kennen meer voordelen. Zo kunnen smartboards simpel-
weg gekoppeld worden aan elkaar of aan andere (mobiele) 
apparaten. Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat vanaf 
verschillende locaties tegelijk te vergaderen. “Met het 
nieuwe werken van tegenwoordig is dat een uitkomst”, 
weet Koelewijn. “Flexwerkers zijn niet altijd allemaal 
tegelijk aanwezig op kantoor. Geen probleem, want een 
collega die thuis zit, kan tegenwoordig heel gemakkelijk 
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Zo efficiënt mogelijk werken, dat wil iedere ondernemer 
natuurlijk. Als bedrijf ontkom je er daarom bijna niet aan 
met je tijd mee te gaan en een interactief touchscreen aan te 
schaffen. “De mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt directeur 
Cor Koelewijn van HCS interactief en Digibord-shop.nl.

Interactief touchscreen 
onmisbaar binnen 
modern bedrijf
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mee vergaderen. De informatie op het digi-
bord wordt met hem gedeeld op zijn eigen 
pc of mobiele apparaat en hij is door middel 
van videoconferencing volwaardig onder-
deel van de meeting. Een interactief touch-
screen en de nieuwste technieken maken je 
als bedrijf dus ontzettend flexibel.”

DIGIBETEN
Jongeren groeien op met alle digitale 
mogelijkheden van tegenwoordig. Angst 
om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen, 
hebben ze vaak niet. Dat is voor de oudere 
generaties wel anders. Toch is er goed 
nieuws voor digibeten. Geen paniek, want 
de digitale whiteboards van tegenwoordig 
zijn ontzettend simpel in gebruik. Als je je 
smartphone en je computer kunt bedienen, 
lukt dat vast en zeker ook met het digibord. 
De touchfunctie werkt daar zeker aan mee. 
Het betekent dat je geen lastige muis-
klikken hoeft uit te voeren om de juiste 
informatie op het scherm te krijgen. “Een 
aantal functionaliteiten staat vaak zelfs 
al voorgeprogrammeerd op het scherm. 
Je hoeft daar niet eerst voor in te loggen”, 

zegt Koelewijn. “Een digitaal whiteboard 
is eigenlijk een soort grote tablet aan de 
muur. Heel gebruiksvriendelijk.” Binnen 
een handomdraai transformeert iedere 
ondernemer zo de vergaderruimte in een 
dynamische leer-, train- of werkomgeving. 

ONTWIKKELINGEN
De ontwikkelingen in de digitale wereld 
staan niet stil. Displays worden groter, de 
resolutie wordt hoger en de schrijftechniek 
beter. Het zal Koelewijn dan ook niet ver-
bazen als binnen een aantal jaren interac-
tieve touchscreens niet alleen geschikt zijn 
voor de kleinschalige vergaderbranche, 
maar ook voor grote congressen met hon-
derden aanwezigen. “Voor dat soort events 
zijn de smartboards nu nog wat klein”, 
denkt Koelewijn. “Ze zijn meer geschikt 
voor meetings met maximaal zo’n dertig 
man. Toch zie je dat displays niet alleen 
steeds groter worden, maar ook lichter en 
flexibeler. Nu neem je een beeldscherm van 
honderd inch nog niet zo gemakkelijk mee 
op locatie. Straks kun je hem waarschijnlijk 
gewoon oprollen en vervoeren.”

INTERACTIEF
Digitale whiteboards maken een pre-
sentatie of vergadering interactief en dat 
heeft weer een positieve uitwerking op de 
aanwezigen. “Je kunt bijvoorbeeld tijdens 
de meeting de meningen van de bezoekers 
peilen. Met een stemkastje of de mobiele 
telefoon brengt iedereen dan een stem uit 
die op het scherm wordt omgezet in een 
poll. Dit soort functies houdt de aanwezi-
gen alert, omdat het leuk is.”

EFFICIËNT
Interactieve touchscreens zijn in allerlei 
varianten en van verschillende merken 
te koop. Dat ondernemers soms door de 
bomen het bos niet meer zien, begrijpt 
Koelewijn wel.  Toch raadt hij bedrijven aan 
met de tijd mee te gaan en de digitale weg 
te bewandelen. “De leverancier helpt je vast 
en zeker met bepalen welke smartboard 
het beste bij jouw bedrijf past. Als je snel 
en efficiënt wilt werken, ontkom je er bijna 
niet aan.”
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