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In 12 stappen starten met een  
social intranet in Office 365
Het social intranet is de digitale muurkrant van weleer 
ontgroeid. Het is een volwaardige digitale werkplek, die 
bij alle taken ondersteunt. Werknemers vinden daar hun 
applicaties, documenten, kennis, collega’s, nieuws en 
meer. Veel organisaties willen hun oude intranet  
vervangen door een intranet in Office 365. Dat biedt  
veel quick wins en ondersteunt modern (samen)werken  
optimaal waardoor ze meer uit hun workforce halen. 
Ook succesvol starten? Lees dan de 12 tips voor een  
vliegende start. 
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1. Stop met nadenken over technologie

Technologie is out of de box overal te koop. Het gaat 
erom mensen optimaal te ondersteunen in hun huidige 
en toekomstige taken. Het intranet is de startplek voor 
alle werkzaamheden en het groeit met eisen van de  
gebruiker mee. Het is als een paraplu waar steeds meer 
functionaliteit onder komt te hangen. Het gaat niet om 
techniek of om features, het gaat erom dat mensen  
gemakkelijk hun draai kunnen vinden en optimaal  
worden ondersteund. Denk dus niet meer vanuit de 
technologie, maar wat de gebruiker nodig heeft.

2. Blijf bij standaarden

Office 365 is in één opzicht radicaal anders dan de  
traditionele intranetten: het verandert iedere dag. Op 
het moment dat veel maatwerk wordt toegepast is het 
niet de vraag of het stuk gaat, maar wanneer  
onderdelen niet meer functioneren. De standaarden 
van Office 365 zijn vaak goed en uitgebreid genoeg 
voor de meeste werkzaamheden. Maatwerk levert 
vooral hoge kosten in het maaktraject en ook later in 
het onderhoud. 
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“Het gaat niet om techniek of om features, het gaat erom dat mensen gemakkelijk  
hun draai kunnen vinden en optimaal worden ondersteund.“
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3. Maak persona’s, maar dan wel  
zo min mogelijk

Software moet zo goed mogelijk de gebruiker  
ondersteunen. Iedereen is natuurlijk uniek, maar dat 
lijkt qua werkzaamheden in de praktijk nogal mee te  
vallen. Persona’s of gebruikersprofielen zijn niet- 
bestaande personen die symbool staan voor de  
verschillende gebruikerstypen. Elke persona  
vertegenwoordigt bepaalde werkzaamheden en  
IT-voorkeuren. Daarmee lever je maatwerk op groeps- 
niveau en standaardiseer je op persoonsniveau.  
Natuurlijk speelt de omvang van een bedrijf mee, maar  
4 tot maximaal 8 persona’s moet mogelijk zijn. Voor  
een bedrijf van 65.000 werknemers bleken zelfs 8  
persona’s voldoende. Intranet is niet meer het exclusieve 
domein voor marketing communicatie-medewerkers of 
voor HRM, maar voor de hele business. Ga daarom goed 
in gesprek met alle gebruikers en durf te kiezen welke 
functionaliteit wel en niet in het intranet komt.  



5. Stop met featurelijsten

Organisaties willen graag dat de software van alles 
kan. Een featurelijst opstellen zou een logische stap 
zijn. In de praktijk leveren deze ellenlange lijsten 
alleen maar extra vertraging, kosten en maatwerk op. 
Het gaat erom een partner te vinden die begrijpt wat 
de doelstellingen zijn. Technisch kunnen partners 
vaak hetzelfde, daarom is een goede klik en wederzijds 
begrip de echte toegevoegde waarde.
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4. Overschat Office 365 niet

Met e-mail en Skype for Business kunnen de meeste 
medewerkers zonder al te veel omkijken meteen aan de 
slag. Helaas wordt de gebruiksvriendelijkheid van andere 
out of the box onderdelen vaak overschat. Daardoor valt 
de adoptie later tegen. SharePoint en Teams zijn voor de 
meeste gebruikers te generiek en integreren niet goed 
met andere onderdelen van Office 365. Even een nieuw 
project aanmaken is daardoor niet zo gemakkelijk als het 
soms wordt voorgesteld. Overschat daarom niet wat het 
pakket kan. Analyseer samen met de partner wat  
onderdelen kunnen en of die in de praktijk  
werkzaamheden goed ondersteunen. Reserveer tijd, 
ruimte en budget voor goede training om de  
onvermijdelijke productiviteitsdips een stuk minder 
duur uit te laten vallen.

“Analyseer samen met de partner wat onderdelen van Office 365 
 kunnen en of die in de praktijk werkzaamheden goed ondersteunen.“



6. Intranet moet een representatie zijn van het 
bedrijf qua structuur en cultuur

Nog steeds worden te veel tools in een keer  
gelanceerd. Hierdoor worden werknemers overspoeld 
door een overdaad aan tools. Ga daarom live met  
minimale set aan mogelijkheden die iedereen kent en 
waar men zich vertrouwd bij voelt. Om collega’s  
direct thuis te laten voelen, is het hergebruik van  
terminologie en stijlelementen handig. Wordt het 
roer radicaal omgegooid, zal meer tijd aan begeleiding 
moeten worden besteed. Zijn werknemers minder 
handig met techniek, dan zal een grote ommezwaai 
een hoger begeleidingsbudget vereisen.  

Aan de hand van het menu en de structuur zou iedereen 
moeten kunnen zien hoe het bedrijf is georganiseerd.  
Intranet is er niet alleen voor de werknemers van  
vandaag, maar ook van morgen. Nieuwe werknemers 
moeten aan de hand van de structuur van het intranet 
snel een gevoel en overzicht krijgen van het bedrijf en 
hun werkzaamheden. Laagdrempeligheid in gebruikte 
woorden en navigatie is daarvoor erg belangrijk. 
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7. Think big start small



8. Laat het karakter intranet aansluiten bij de 
strategie 

Het ene bedrijf is groot geworden door overnames en 
wil samenwerking en dwarsverbanden faciliteren, het 
andere bedrijf wil zo snel mogelijk groeien. Een  
identiek intranet zal dan een van de twee strategieën niet 
optimaal ondersteunen. In het geval van het groei- 
scenario zal de voorpagina van het taakgerichte intranet 
management informatie bundelen en presenteren voor 
snelle beslissingen. Het vertelt de gebruiker direct welke 
opportunity klaar is om gebeld te worden. Voor het  
andere bedrijf zal het intranet veel meer een intern  
communicatieplatform moeten zijn waarmee snel  
collega’s gevonden kunnen worden. Stelregel is wel om 
het intranet primair in te richten voor de dagelijkse  
taken, anders wordt het niet gebruikt. Overspoel  
collega’s niet met informatie die ze niet nodig hebben 
voor hun werkzaamheden.
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9. Vertrouw collega’s met de sociale  
mogelijkheden
 
Sommige organisaties vertrouwen hun werknemers 
niet met de communicatiemogelijkheden van een  
social intranet. Wat als iedereen de hele dag gaat zitten  
chatten? Dat vinden we juist prima, maar dan zal er 
wel op output gestuurd moeten worden. En als  
mensen boze berichten achterlaten onder berichten? 
Ook prima! Natuurlijk gaat iedereen respectvol met  
elkaar om, maar vaak zijn boze commentaren input 
die het bedrijf waardevolle inzichten geeft. Met een 
goed communicatieplatform wordt bovendien  
voorkomen dat collega’s buiten het zicht van IT zelf 
Facebook- en WhatsApp groepen starten.
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11. Communiceer vooraf, tijdens en na de  
livegang
 
Een verassing is leuk, maar een onaangekondigd 
nieuw intranet schiet meestal in het verkeerde  
keelgat. Betrek daarom de business in het traject vóór 
livegang. Geef mensen het gevoel dat ze meedenken, 
laat zien wat ze ermee kunnen, hoe het hun werk ver-
gemakkelijkt en leg keuzes uit. Werknemers die bang 
zijn voor verandering kunnen uiteraard bij  
contactpersonen aankloppen voor hulp. Intranet is 
geen eindstation, het is de start om informatie samen 
te brengen om werk goed te kunnen doen. Geef  
daarom ruimte voor feedback. 

10. Ga snel live 

 
De livegang wordt vaak gehinderd door een drang 
naar perfectie. We moeten die documenten en die 
functionaliteiten nog toevoegen. Begin als een  
startup: ga snel live en evalueer met de partner en 
de werknemers wat goed gaat en beter kan. Vroeger 
duurde zo’n traject nog een jaar, tegenwoordig  
enkele weken, maak daar gebruik van.

“Een verassing is leuk, maar een onaangekondigd nieuw intranet schiet meestal in  
het verkeerde keelgat. Betrek daarom de business in het traject vóór livegang.“



Zoals je leest, kun je snel en succesvol met een 
social intranet starten als je maar vanuit de  
gebruikers denkt. Onder andere Arcadis, Feenstra 
en Hero Benelux hebben met Debble al, een  
gebruiks-vriendelijk sociaal intranet en een digita-
le werkplek. Wil je ook een toekomstgericht social 
intranet op basis van Office 365 en SharePoint? 
Vraag een demo aan en zie wat dit social intranet 
platform voor jouw organisatie kan betekenen.
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12. Lokaliseer influencers 

 
Bij Twitter post het overgrote deel van de gebruikers 
niets. Zij volgen en lezen wat influencers als opinie-
makers en artiesten te zeggen hebben. In een bedrijf 
werkt dit hetzelfde. Het is daarom van groot belang 
te weten wie de influencers zijn. Zij kunnen helpen 
bij het overbrengen van bedrijfsboodschappen of de 
sfeer verbeteren. Mensen volgen namelijk mensen, 
geen bedrijven. Het lokaliseren van deze invloedrijke 
types is heel gemakkelijk: wie staat er op 1 met posts 
en likes op het intranet? Dat zijn de influencers van 
het bedrijf, de ambassadeurs van de corporate bood-
schappen.

https://debble.com/request-trial

