
Onder de loep:  
de slimme werkbril als 
ultieme uitdaging



Wearable-technologie 
is revolutionair. Nieuwe 
internetapparatuur verstoort 
gevestigde markten en creërt 
tegelijkertijd nieuwe kansen. Naar 
verwachting stijgen de wereldwijde 
uitgaven voor wearables tot 30 
miljard dollar in 2020. 

De miljoenen goedkope, energiezuinige en hoogwaardige 
componenten die voor de smartphonemarkt worden geproduceerd, 
hebben de ontwikkelaars van wearables op nieuwe ideeën 
gebracht. De wearable is niet langer een hype. Deze technologie kan 
inmiddels ook het verschil maken in zakelijke omgevingen. Wellicht 
in combinatie met datagestuurde diensten binnen uw eigen IT-
infrastructuur.

Wearable-technologie is populair bij consumenten. Dat helpt ook 
voor een snelle opmars in een zakelijke omgeving. Met bijvoorbeeld 
een slimme werkbril houden professionals hun handen vrij om aan 
een machine, truck, operatietafel of andere instrumenten te werken.

Introduction

Deze technologie kan inmiddels 
ook het verschil maken in zakelijke 
omgevingen. Wellicht in combinatie 
met datagestuurde diensten binnen 
uw eigen IT-infrastructuur.



Wearable-technologie kent 
uitdagingen, maar heeft ook 
een groot zakelijk potentieel. 
79 procent van de bedrijven 
die wearables al hebben 
geïmplementeerd, vindt dat 
deze apparatuur van strategisch 
belang is voor het succes van hun 
organisatie. 76 procent meldt 
verbeterde prestaties en 86 
procent is van plan de komende 12 
maanden meer geld te investeren 
in wearable-technologie volgens 
onderzoek van Salesforce. 
Forrester meldt dat 51 procent 
van de leidinggevenden van 
technologische en andere 
bedrijven zegt dat wearables een 
kritieke, hoge of redelijke mate 
van prioriteit zullen hebben voor 
hun organisatie in de komende 12 
maanden. 

Neem een servicetechnicus die een zendmast beklimt. Dankzij de 
slimme werkbril heeft de technicus beide handen vrij om op 60 
meter hoogte werkinstructies te raadplegen en tegelijkertijd het 
nodige onderhoud te plegen. Ondertussen kan een collega op 
afstand meekijken en de technicus stapsgewijze adviezen geven. 

Heftruckchauffeurs kunnen de werkbril gebruiken om 
hulp te vragen of om een technisch probleem op te lossen. 
Veiligheidsinspecteurs kunnen beter worden voorbereid op hun taak 
via simulatieomgevingen met Augmented en Assisted Reality. Een 
zorginstelling in de VS heeft onlangs een programma gelanceerd 
waarbij ze verpleegkundigen met een slimme werkbril voorzien van 
realtime informatie. En tegelijkertijd doorgeven wat die persoon ziet 
met behulp van een geïntegreerde camera en een volledig beveiligd 

Deze ‘handsfree’ technologie 
van de toekomst zorgt voor 
een radicale verandering van 
traditionele werkmethoden en 
besluitvorming. Een slimme 
werkbril geeft een innovatie 
boost aan veel organisaties. Het 
gebruik van laptops, smartphones 
of tablets is in veel omgevingen 
ondenkbaar omwille van 
logistieke en veiligheidsredenen.

Deel 1:  Een nieuwe 
technologie ook voor 
zakelijk gebruik

IT-platform. Een ander indrukwekkend voorbeeld is een initiatief van 
de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), een Zwitserse 
onderzoeksinstelling. De onderzoeksteams ontwikkelden een slim 
gelaatsscherm waarmee brandweerlieden door rook en duisternis 
kunnen kijken, terwijl ze hun handen vrij hebben om hun werk  
te doen. 

Databeveiliging (62 procent), cloudoplossingen  
(58 procent) en het verbeteren van productiviteit  
(54 procent) de belangrijkste aandachtsgebieden 
zijn voor investeringen in de komende 12 maanden.
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Gezondheidszorg: 
De meeste slimme brillen waren oorspronkelijk niet bedoeld 
voor de gezondheidszorg. Al snel bleek dat het een uitgelezen 
hulpmiddel is voor diverse medische toepassingen voor 
verschillende specialismen. Over het algemeen kunnen dergelijke 
apparaten worden gebruikt in situaties waarin een scherm 
of externe monitor is vereist. Op het hoofd gemonteerde 
beeldschermen kunnen worden geïmplementeerd voor zeer 
elementaire doeleinden, zoals onderwijs, simulatie, livestreaming 
van gevisualiseerde gegevens (vitale functies, beeldstudies, 
testresultaten, enzovoort), maar ook voor meer interactieve 
functies, waaronder het realtime raadplegen van patiëntinformatie 
tijdens een onderzoek voor een nauwkeurige en efficiënte 
verslaglegging volgens industriestandaarden.

Complexe productieprocessen:
Bij assemblagelijnen draait alles om snelheid, productiviteit, 
nauwkeurigheid, veiligheid en kwaliteitsbewaking. Dat is nu 
precies waar de slimme werkbril uitkomst biedt. Bijvoorbeeld in 
de automobiel- en ruimtevaartindustrie telt elk detail. Zo wordt de 
slimme werkbril gebruikt om realtime oplossingen toe te passen  
bij fabrikage.

Opslag en logistiek:
Magazijnmedewerkers houden hun handen vrij en ontvangen 
instructies en visuele aanwijzingen rechtstreeks in hun 
gezichtsveld. Daarmee kunnen ze eenvoudig goederen lokaliseren, 
verzamelen en afleveren. Slimme werkbrillen zijn op die manier 
een goed alternatief voor handheld apparatuur, scanners en 
papierwerk. Daarmee stijgt de productiviteit van de medewerker, 
en wordt de kans op fouten en dubbelwerk drastisch minder. Dat 
bespaart bovendien veel onnodige kosten.

Beveiliging:
Beveiligingsmedewerkers en politiefunctionarissen op patrouille 
kunnen de functies voor gezichtsherkenning gebruiken om 
personen te scannen, auto’s te volgen en waarschuwingen 
te ontvangen wanneer gezochte criminelen in de buurt zijn. 
Gegevens worden aan de rand van het netwerk verwerkt. Dat 
zorgt voor supersnelle identificatie van wetovertreders en realtime 
terugkoppeling van gegevens naar de centrale database.

Nutsbedrijven:
Een ketelingenieur die jaarlijks onderhoud pleegt, kan de slimme 
werkbril gebruiken om het schema van de ketel te bekijken. 
Hij houdt zijn handen vrij om de serviceprocedure te volgen. 
Met de slimme werkbril hebben bouwvakkers of werknemers 
in energiebedrijven ook hun handen vrij om hun werk veilig, 
zorgvuldig en snel uit te voeren. Structurele inspecties gaan 
immers veel makkelijker waarbij fouten direct gecorrigeerd kunnen 
worden.

De combinatie van realtime samenwerking en Augmented 
Reality is op dit moment de meest opvallende toepassing 
van de slimme werkbril. De wearable-technologie gaat voor 
baanbrekende veranderingen zorgen. Regelmatige inspecties 
door veldmedewerkers, complexe technische ondersteuning, 
telegeneeskunde en ingewikkelde procedures zijn slechts enkele 
voorbeelden van de mogelijkheden van assistentie op afstand. De 
slimme werkbril is een geweldige handsfree communicatietool 
dat prima te combineren is met een speciale Enterprise Mobility 
Management-oplossing (EMM) voor het beheer van een grote 
verscheidenheid aan apparatuur.

De combinatie van realtime 
samenwerking en Augmented 
Reality is op dit moment de 
meest opvallende toepassing 
van de slimme werkbril.  

 
Deel 2: Gebruiksscenario’s 
voor de slimme werkbril



De implementatie van nieuwe 
technologie verloopt nooit zonder 
horten en stoten. Veel van de 
uitdagingen voor wearable-
technologie, zoals beveiliging, 
privacy en integratie kunnen echter 
gemakkelijk worden aangepakt 
als de juiste oplossingen worden 
gebruikt.  

1. Beveiliging  
Bij het gebruik van wearables worden cruciale data verzonden 
tussen verschillende systemen. Zo worden ook persoonlijke 
gegevens van werknemers verzameld. Alle apparaten, inclusief 
wearables, die met het bedrijfsnetwerk verbonden zijn, verhogen 
het risico op datalekken. Een robuust beveiligingsmechanisme is 
dus vereist om de bedrijfsgegevens te beschermen. In het geval 
van verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang moeten gegevens 
definitief verwijderd kunnen worden.

De BYOD-strategie van de meeste organisaties is nu vooral 
gericht op het gebruik van tablets en smartphones. Inzet van 
wearable technologie zorgt voor extra veiligheidsrisico’s. Als 
wearables steeds meer gemeengoed worden, neemt ook het 
aantal devices toe waarmee hackers bedrijfsgegevens kunnen 
onderscheppen. Elke wearable is een potentieel kwetsbare 
plek in een bedrijfsnetwerk dat moet worden beheerd en 
bewaakt. IT-afdelingen moeten bijhouden waar en wanneer 
wearables de organisatie binnenkomen. Daarvoor is een effectief 
veiligheidsbeleid nodig om te voorkomen dat onbevoegde 
personen op geen enkele manier toegang krijgen tot 
privacygevoelige gegevens.

In dit nieuwe tijdperk van mobiele technologie is realtime tracking 
& tracing van apparatuur van groot belang. Organisaties moeten 
in staat zijn alle apparatuur te volgen zodat direct ingegrepen 
kan worden wanneer dat nodig is. Dat betekent dat IT-teams de 
middelen nodig hebben om niet-goedgekeurde apps of niet-
geautoriseerde apparatuur te kunnen opsporen. Toegang beperken 
voor alleen die personen of afdelingen voor bepaalde toepassingen 
is ook van groot belang.

Het zijn natuurlijk niet alleen medewerkers die data kunnen 
misbruiken. Het beveiligingsprobleem betreft zowel 
bedrijfsinformatie als persoonlijke gegevens. Een wearable 
verzamelt immers grote hoeveelheden data over de dagelijkse 
activiteiten en gewoonten van gebruikers. Dat vraagt om een 
effectieve veiligsheidaanpak die bepalend is voor de acceptatie van 
wearable-technologie.

 
Deel 3: bedrijfsuitdagingen

Databeveiliging (62 procent), 
cloudoplossingen (58 
procent) en het verbeteren 
van productiviteit (54 
procent) de belangrijkste 
aandachtsgebieden zijn 
voorinvesteringen in de 
komende 12 maanden. 
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De implementatie van nieuwe 
technologie verloopt nooit 
zonder horten en stoten. 
Veel van de uitdagingen 
voor wearable-technologie, 
zoals beveiliging, privacy 
en integratie kunnen echter 
gemakkelijk worden aangepakt 
als de juiste oplossingen 
worden gebruikt.

2. Integratie met bestaande IT-infrastructuur 
Een Forrester onderzoek toont aan dat organisaties kiezen voor 
BYOW (Bring Your Own Wearable)): 54 procent van de professionals 
en gebruikers van wearable-technologie die door Salesforce 
zijn ondervraagd, meldt dat ze momenteel een BYOW-model 
ondersteunen. Nog eens 40 procent is van plan BYOW in de 
toekomst in te voeren. De geschiedenis herhaalt zich: net als bij 
smartphones en tablets in eerdere fasen van de mobiele revolutie 
zullen organisaties wearable-technologie in hun bestaande 
IT-infrastructuur moeten inpassen of de architectuur van hun 
IT moeten afstemmen op de wearables met alle bijbehorende 
gegevens.

Organisaties hoeven niet persé hun eigen oplossingen 
uit te vinden voor wearables, maar moeten wellicht toch 
applicatieprogramma-interfaces (API’s) schrijven en eigen apps 
ontwikkelen voor apparaten van fabrikanten met tamelijk open 
en flexibele ontwikkelplatforms. Dankzij recente technologische 
ontwikkelingen kunnen deze valkuilen worden vermeden. 
De slimme AR100 Viewer werkbril voor Assisted Reality van 
dynabook werkt bijvoorbeeld met Windows 10. Daarmee kan 
de apparatuur relatief eenvoudig geintegreerd worden in de 
bestaande IT-architectuur. Zo zijn grote organisaties in staat 
zich te richten op hun eerstelijns- en veldwerkers zonder onder 
druk te staan om bestaande IT-systemen aan te passen. Kant-en-
klare softwareoplossingen voor externe experts die speciaal zijn 
ontworpen voor optimale efficiency, waarborgen dat wearables nu 
naadloos kunnen worden geïntegreerd in bestaande workflows.

3. Aangepaste bedrijfsprocessen
Inzet van nieuwe technologie gaat gepaard met nieuwe manieren 
van werken. Bedrijfsprocessen moeten aangepast worden, workflows 
opnieuw ontworpen en medewerkers leren zich aan te passen. De 
overstap naar wearable-technologie vraagt dus om veranderingen 
waar iedereen zich goed van bewust moet zijn.

Zo is het van belang om te bepalen hoe de inzet van de slimme 
werkbril binnen een bestaand werkproces al dan niet ingepast kan 
worden. Verder moet worden bekeken hoe de inzet van de nieuwe 
technologie gedrag beϊnvloedt. Neem een logistiek bedrijf dat een 
slimme werkbril inzet als alternatief voor de traditionele handheld-
apparaten voor orderpicking: blijft het proces hetzelfde? Voeren 
werknemers hun taken precies zo uit als vroeger? De organisatie die 
grondig nadenkt over de integratie van wearables, bevordert niet 
alleen een soepelere transitie, maar versnelt ook het rendement op 
de investering.

4. Data en privacy
Wearable-technologie en slimme werkbrillen creëren grote 
hoeveelheden data. Het is van belang vast te stellen hoe om te gaan 
met deze data. Net als bij mobiele apparatuur en apps is privacy in 
het geding. In dit geval gaat het om de privacy van de gebruikers, 
en vooral om gevoelige informatie die op de wearables wordt 
opgeslagen.

Wearables beveiliging is van belang om datalekken te voorkomen en 
tegelijkertijd privacy van gebruikers te waarborgen. Het is uiteraard 
niet de bedoeling dat informatie in verkeerde handen komt. Maar 
dat is helaas wel relatief makkelijk te realiseren. Dus daarom is een 
gedegen veiligheidsstrategie van cruciaal belang.

Medewerkers hebben doorgaans geen moeite met de inzet van 
technologie die hun werk een stuk makkelijker en veiliger maakt. 
Tegelijkertijd is het van belang dat de werkgever transparant is 
over hoe gegevens worden verzameld en wat daar al dan niet mee 
gedaan wordt.



Leidinggevenden moeten niet 
alleen zorgen voor optimale 
werkprocessen bij de inzet van 
wearable-technologie. Ze zullen 
ook rekening moeten houden 
met de individuele gevolgen voor 
medewerkers. 

Ter voorbereiding daarop zijn dit de vragen die beantwoord 
moeten worden bij de uitrol van wearable-technologie: 

• Welke bedrijfsprocessen en -taken moeten beter als er sprake 
is van realtime beschikbare contextuele informatie en het 
gebruik van individuele wearables?  

• Wat heeft een medewerker nodig om bepaalde taken uit 
te voeren? Hoe kan een wearable worden afgestemd op de 
reeds bestaande activiteiten van medewerkers? Hoe kan een 
wearable die werkzaamheden eenvoudiger, sneller, effectiever 
en/of veiliger maken? 

• Welke informatiesystemen moeten medewerkers kunnen 
gebruiken om hun functies of specifieke taken uit te voeren, 
en hoe kan wearable-technologie daarbij helpen (bijvoorbeeld 
door toegang te geven tot systemen of informatie te 
genereren)? 

• Wat heeft een medewerker eigenlijk nodig voor het gebruik 
van een wearable? Medewerkers zullen moeten wennen aan 
het dragen van de nieuwe apparatuur. Zo hebben ze wellicht 
training nodig hoe de technologie het beste te gebruiken en 
beheren. Denk daarbij aan het opladen van het apparatuur 
of andere onderhoudswerkzaamheden. Hoe kunnen 
wearables worden geïntegreerd in het dagelijkse leven van 
medewerkers? 

Er is op dit moment geen enkele branche waar de inzet van 
slimme werkbrillen volledig gangbaar is. Dat betekent dat er nog 
nauwelijks implementatienormen voorhanden zijn. Organisaties 
moeten zoveel mogelijk van elkaar leren om te ontdekken wat de 
meest plezierige en effectieve manier van werken is met wearables.

 
Deel 4: 
Praktijkscenario’s 
voor de toekomst

95% van de bedrijven verwacht 
dat de inzet van slimme 
werkbrillen werk makkelijker 
en efficienter maakt. Met name 
voor specifieke toepassingen. 
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Organisaties die gebruikmaken 
van slimme werkbrillen, ervaren 
nu al concrete voordelen waarmee 
het rendement op hun investering 
(ROI) inmiddels gemaakt wordt. 
Productiviteit wordt verhoogd, 
het aantal fouten wordt drastisch 
verminderd en het werkplezier 
neemt toe. Veel organisaties 
testen wearables via kleinschalige, 
innovatieve projecten. Of zelfs 
via volledig opgeschaalde 
gestandaardiseerde processen 
op wearable softwareplatforms. 
Gebaseerd op snel uitbreidbare 
architectuur. 

Organisaties als Boeing, BMW, DHL, Intel, GE, Samsung, Toyota en 
Virgin Atlantic hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met de 
inzet van wearables. Met name in de industrie lijkt de inzet van de 
handsfree technologie veelbelovend. Denk daarbij aan opslag en 
logistiek, engineering en beveiliging. Maar ook in de zorg maakt de 
wearable een opmars. 

Volgens CCS Insight zal de totale marktwaarde van slimme 
werkbrillen in 2021 € 2,5 miljard bedragen voor 5 miljoen verkochte 
eenheden. Organisaties met veel veldmedewerkers die nu nog 
niet of nauwelijks zijn uitgerust met internetapparatuur kunnen 
veel concurrentievoordeel behalen met de inzet van een slimme 
werkbril.

Volgens CCS Insight zal de 
totale marktwaarde van 
slimme werkbrillen in 2021 € 
2,5 miljard bedragen voor 5 
miljoen verkochte eenheden. 

 
Deel 5: Conclusie 



Contact opnemen voor meer informatie? 
Stuur uw bericht naar:  
b2b_enquiries@dynabook.com 

Over Dynabook Inc.  
Al meer dan dertig jaar zetten Toshiba laptops en 
technologie de standaard als het gaat om innovatie, kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Met een meerderheidsbelang van 
Sharp Corporation zet Dynabook Inc. die traditie voort door 
waardevolle diensten te leveren die onze partners en klanten 
ondersteunen in het bereiken van hun doelen.
 
Bezoek voor meer informatie https://nl.dynabook.com/.

https://nl.dynabook.com/generic/business-homepage/#

