
De 4 musthaves van een moderne monitor 

Wil jij graag modern werken in jouw organisatie? Dan is een nieuwe monitor een groot onderdeel 

daarvan. Maar wat heb je nou echt nodig, en waar let je op bij de aanschaf van een nieuwe 

monitor? Wij zetten de 4 musthaves voor jou op een rijtje.   

Easy to install 

Niemand heeft zin om lang bezig te zijn met het installeren van een nieuwe monitor. 

Modern werken betekent snel aan de slag kunnen gaan. De installatie moet dus een fluitje van 

een cent zijn. Het ideale scenario? Een monitor die je eenvoudig vast kunt klikken aan de voet 

en via één USB-C kabel verbinding maakt met je laptop. As easy as that.  

Met een USB-C kabel voer je het inputsignaal door en laadt ook nog eens je laptop op. Heel handig  

voor flexwerkers die van bureau naar bureau hoppen. Zorg er ook voor dat de monitor meerdere 

poorten heeft. Denk hierbij aan  USB-A poorten, USB-C poorten, HDMI poorten en displaypoorten.  

Hierdoor kun je meerdere apparaten aansluiten. Superhandig. 

Levendige kleuren met haarscherp beeld 

Er zijn veel verschillenden vormen, hoeken, maten en groottes. Waar kies je voor? Met een 

Ultrawide scherm word je als het ware in de monitor “gezogen”. Vanuit alle kijkhoeken is het 

scherm goed te bekijken en werkt het prettig. Zo blijven alle kleuren en de beeldkwaliteit enorm 

scherp.  

Werk jij vaak met programma’s zoals Photoshop, Indesign en Illustrator? Houd hier dan rekening 

mee bij het uitzoeken van jouw monitor. Het beeldscherm heeft hier namelijk veel invloed op.  

Accurate kleuren in het scherm zorgen voor een realistisch beeld van de visuals. Zorg er dus voor 

dat met welk programma je ook gebruikt, dat de resolutie altijd scherp is. Dat werkt natuurlijk een 

stuk fijner!   

Vind jij het daarnaast ook fijn om het scherm van je monitor in meerder vakken te verdelen? Denk 

dan aan een optie zoals OnScreen control. Hiermee hoef je niet steeds te switchen tussen de 

schermen en kun je gewoon blijven doorwerken. Wel zo handig.  

Werk je veel samen met collega’s en vind je het fijn om af en toe je scherm even te kunnen 

draaien? Er bestaan veel monitoren die hun  scherm naar links of rechts kunnen kantelen. Handig  

voor wanneer jij je buurman of vrouw even een nieuw design of mailtje wil laten zien.     

Een goed kabelmanagement  

Slordige kabels en draden overal op je bureau.  Dat is verleden tijd met modern werken. Zorg er 

daarom voor dat kabelmanagement aan de top van jouw prioriteitenlijstje staat. Aan de 

achterkant van de monitor hoort een klip te zitten waarmee je alle kabels netjes mee weg kunt 

werken. Zo houd jij je bureau opgeruimd en kun jij je beter concentreren op je werk.   

Een plaatje om naar te kijken 

Oké, niet echt een musthave maar wel een nice to have. Een strakke uitstraling hoort natuurlijk 

bij een nieuwe en moderne werkplek. Wil jij dat ook? Kijk dan vooral naar de vormgeving en kleur 

van de monitor. Past het mooi bij de rest van je werkplek én omgeving?  


