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Voorwoord
We klimmen langzaam uit de crisis en organisaties hebben hun
blik vooruit gericht. Groei door innovatie en het verhogen van de
productiviteit zijn twee belangrijke componenten die nodig zijn om mee
te liften op de volgende industriële omwenteling: de robotisering van
werk en processen. We kennen natuurlijk allemaal de schattige zorgrobot
Zora, als voorland van hoe wij later in een verzorgingstehuis worden
beziggehouden. Maar de echte verandering is minder goed zichtbaar.
Die echte verandering speelt zich af binnen de muren van enorme
datacenters met een ongeëvenaarde rekenkracht, die gaat helpen bij het
verhogen van onze productiviteit.
Een paar jaar geleden was het nog redelijk overzichtelijk. Er kwam
weliswaar veel e-mail binnen waar je je doorheen moest worstelen, maar
met behulp van een paar tips of een training was dat wel te overzien.
De laatste tijd is hier echter van alles bijgekomen, zoals chats, video
vergaderen en natuurlijk social media. Bovendien is er een wildgroei aan
documenten. Vroeger werd je nog enigszins beperkt door de grootte
van je harde schijf, maar met de vrijwel onuitputtelijke opslagcapaciteit
van moderne harde schijven en de cloud, kun je bewaren wat je wilt. Wij
mensen hebben iets tegen weggooien. Onder het motto ‘altijd handig
voor later’ bewaren we wat we kunnen. Waarschijnlijk ligt er op uw zolder
ook nog een partij studieboeken die ooit handig leken, maar die nu alleen
maar in de weg liggen.
Ondanks deze overload aan informatie en documenten word je nog
steeds in staat geacht om de juiste beslissingen te nemen. De uitdaging
is dan ook om orde in de chaos te scheppen. Machine Learning of
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Wij zijn Motion10
Wij helpen organisaties om beter, slimmer en efficiënter te werken.
Omdat zij willen groeien, veranderen of innoveren.
Integratie zit in ons DNA en wij zijn specialisten in digitaal samen
werken en business intelligence. We weten hoe we meer waarde
kunnen halen uit de systemen en informatie die organisaties rijk zijn.
Wij verbinden mensen, systemen en processen. Wij bouwen een
digitale werkplek zodat mensen efficiënter samen kunnen werken
en sneller kunnen beslissen. Wij helpen hen daarbij met de nieuwste
Microsoft technologie.
Daarbij vinden wij het belangrijk dat organisaties zélf aan de slag
kunnen met onze oplossingen. Wij leiden mensen op en helpen
organisaties onafhankelijk te worden.
Kunstmatige Intelligentie (K.I.) kan u daarbij helpen. Hier is op zich
niets nieuws aan en de grote doorbraak van K.I. moet nog komen,
maar dankzij de enorme rekenkracht uit de cloud is K.I. een flinke stap
dichterbij. U kunt het nu al toepassen om beter geïnformeerd te zijn over
waar u mee bezig bent en om uw productiviteit te verbeteren.
Samen met onze partners committeren wij ons aan het leveren en
implementeren van kwalitatief hoogstaande clouddiensten bij onze
eindklanten. Motion10 is een partner die u graag inspireert op het gebied
van innovatie door toepassing van cloud technologie. En die u graag
helpt de productiviteit in uw organisatie duurzaam te verhogen door
technologie en mensen bij elkaar te brengen. Hiervoor is Motion10 in
2015 erkend als Microsoft Partner of the year.
In dit boek gaat Motion10 uitgebreid in op wat Office 365, een van
de zakelijke clouddiensten van Microsoft, te bieden heeft voor uw
organisatie. Daarnaast beschrijven zij wat er nodig is om een juiste
besluitvorming mogelijk te maken en vervolgens Office 365 succesvol
in gebruik te kunnen nemen. En daarmee voorbereid te blijven op de
continue veranderingen die op uw organisatie afkomen.
Ik wens u veel leesplezier!
Bas Agbeko
Director Application Services Group, Microsoft Nederland
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Inleiding
Het gebruik van Office 365 neemt steeds grotere vormen aan. Niet alleen
kleine organisaties en zelfstandigen werken ermee, maar ook steeds
meer middelgrote en grote ondernemingen.
Office 365 is hét software-as-a-service (SaaS) cloudplatform van
Microsoft voor het ontsluiten van bedrijfsbrede samenwerkings-,
communicatie- en e-mailmogelijkheden. Met Office 365 kunnen (delen
van) primaire of secundaire bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd
en geoptimaliseerd. Tot voor kort werden dit soort mogelijkheden op het
Microsoft-platform (of welk platform dan ook) alleen geboden in de vorm
van on-premises softwaresuites. De gebruikende organisaties moesten
deze omgevingen zelf opzetten, inrichten en beheren. Maar inmiddels
is het ‘in de cloud’ mogelijk om volledig technisch ontzorgd te worden,
met behoud van de gebruikskwaliteit.

Office 365 in het kort
Uw vertrouwde Office nog krachtiger
Werk vanaf vrijwel elke locatie met de vertrouwde Office-toepassingen
op uw favoriete apparaten: pc’s, Macs en mobiele apparaten.
Betere samenwerking en delen van bestanden
Werk samen met collega’s, partners en klanten, met documenten die
altijd up-to-date en vanaf bijna elke locatie toegankelijk zijn.
Onderweg toegang tot e-mail en agenda’s
Iedereen blijft gesynchroniseerd dankzij zakelijke e-mail en gedeelde
agenda’s die toegankelijk zijn vanachter het bureau of onderweg.

6
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Vergaderen wordt nu nog gemakkelijker
Maak direct verbinding met een onlinevergadering, of start en organiseer
deze zelf. U kunt HD-videovergaderingen met meerdere partijen houden,
real-time aantekeningen maken en uw scherm delen.
Gebruik Office onderweg
Blijf productief en mis nooit een vergadering, zelfs niet wanneer u
onderweg bent. Open, bewerk en bekijk Word-, Excel- en PowerPointdocumenten op een iPhone, Android-telefoon of Windows Phone.
Gebruik de apps OneNote, OWA, Skype for Business en SharePoint
Newsfeed op de meeste apparaten.
Breid uw bereik uit met Office Web Apps
U kunt Office-documenten online maken, opslaan, bewerken en delen,
zodat ze altijd beschikbaar zijn, waar u en uw collega’s ook werken.
Maak een website die uw merk versterkt
Zet uw bedrijf in de markt met een gemakkelijk te maken en te
onderhouden website, zonder kosten voor hosting.

Impact op uw organisatie
Office 365 heeft gezorgd voor een nieuwe kijk op samenwerkings
software én implementatie van samenwerkingsomgevingen. Office
365 is bij uitstek geschikt om ‘agile’ te implementeren, met volledige
betrokkenheid van de business. Om zo tot een breed geaccepteerd
virtueel kantoor te komen. Zonder poespas. Zonder maatwerk. Zonder
deceptie na een lang (waterval)traject.

•
•
•
•
•

Dat neemt niet weg dat ook hier de stelregel ‘bezint eer ge begint’ zeker
van toepassing is. Voordat u met Office 365 aan de slag gaat, moeten
de volgende vragen beantwoord worden.
Wat is de impact van het platform op uw organisatie, processen en
mensen?
Wat betekent Office 365 voor uw IT-strategie en -governance?
Welke strategie en roadmap hanteert u bij de implementatie?
Hoe zorgt u ervoor dat er in uw organisatie vanaf het begin effectief
gewerkt kan en zal worden met dit platform?
Hoe maakt u van de eindgebruikers enthousiaste co-workers en
ambassadeurs?
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Trends en ontwikkelingen
Er zijn drie belangrijke trends rond het inzetten van een SaaS-omgeving
als Office 365:
1 Steeds vaker wordt gekozen voor ‘standaard-tenzij’-oplossingen.
2 De business is meer dan ooit direct betrokken bij het inzetten van deze
oplossingen.
3 ‘Goed genoeg is beter dan best’ (denk aan de 80/20 regel).
Desondanks signaleren wij ook dat nog steeds veel organisaties
worstelen met vraagstukken rond e-mail versus SharePoint en andere
vormen van informatiedeling. In het afgelopen decennium zijn talrijke
kennismanagementinitiatieven gestart, maar nog te veel omgevingen
leunen zwaar op maatwerk. Vaak is er onduidelijkheid over de
mogelijkheden die het platform biedt. Er is onvoldoende kennis in de
organisatie aanwezig om de standaardmogelijkheden om te zetten
in oplossingen. De laatste 20 procent van de functionaliteiten in de
oplossing kost vaak 80 procent van de effort en het budget. Iets wat
voor de business vaak moeilijk te accepteren is.
Bewezen aanpak
Dit boek bevat géén uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden
van Office 365. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de informatie
die Microsoft beschikbaar stelt. Wat dit boek wél beschrijft is een
bewezen, agile aanpak voor strategie, implementatie, adoptie en beheer.
Op die manier hopen wij u te inspireren en helpen bij het realiseren
van een succesvolle, breed geaccepteerde en beheersbare virtuele
kantooromgeving op basis van Office 365.
Wij hopen dat u dit boek met veel interesse leest. Als u vragen of
aanvullingen heeft, horen wij graag van u via Office365@Motion10.com
of (010) 235 1035.
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Leeswijzer
In het hoofdstuk Strategie leggen we uit hoe een organisatie de
strategie, roadmap en implementatieaanpak bepaalt voor de uitrol van
Office 365 als samenwerkingsplatform.
Het hoofdstuk Organiseren en creëren bevat informatie rond de onder
werpen documentbeheer en het ontsluiten en creëren van inhoud en
processen.
Het hoofdstuk Besturen beschrijft hoe u de Office 365-omgeving
kunt inrichten en in gebruik nemen. En hoe u de adoptie als van het
virtuele kantoor kunt beheren en beheersbaar houdt door middel van
governance.
Tevens beschrijft dit hoofdstuk hoe het platform verder uitgebreid kan
worden.
Komt u in dit boek een afkorting of begrip tegen die u niet kent, of een
onbekend begrip; kijk dan even op de afkortingenlijst op pagina 71.

9

Strategie
Een organisatie die het Office 365-platform implementeert, heeft als
uiteindelijke doel om dit samenwerkingsplatform succesvol te integreren
in de organisatie. Op die manier kan ook het werken aan ongestructu
reerde informatie geautomatiseerd ondersteund worden.
Aangezien in de meeste bedrijven en instellingen veel meer mensen met
ongestructureerde informatie werken dan met transactie systemen,
zoals ERP en CRM, raakt de implementatie van Office 365 vaak het
grootste deel van de organisatie.
Office 365 maakt het mogelijk om producten ‘aan’ te zetten.
De implementatie van SharePoint Online, Exchange en en Skype for
Business is geen kwestie van weken of maanden meer, maar kan

Visie

implementatie
aanpak

Strategie

Business
case

10

Doelstellingen

Office 365 strategisch inzetten | 2e editie | Strategie

in enkele dagen worden uitgevoerd. Zo kunt u sneller oplossingen
realiseren die aansluiten bij de behoeften en organisatiebreed worden
gedragen.
De keerzijde van deze snelle technische implementatietijd is dat er ook
sneller fouten gemaakt kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat
de organisatie over voldoende kennis beschikt van de mogelijkheden
van het platform. Veel organisaties zoeken hierbij de samenwerking met
business- en functioneel consultants die de bedrijfsprocessen doorzien
én het Office 365-platform tot in de haarvaten kennen.
Daarnaast is het cruciaal dat u in het begin van de Office 365-uitrol
stilstaat bij de strategie, visie, doelstellingen, businesscase en
implementatieaanpak. Er zijn namelijk heel wat keuzes te maken
voordat Office 365 bedrijfsbreed als samenwerkingsomgeving
geïmplementeerd kan worden. Hierbij is inzicht nodig in wat er
wel en niet mogelijk is en hoe een informatiearchitectuur eruit kan
zien volgens de best practices en patterns gedefinieerd door de
autoriteiten op dit gebied en Microsoft zelf.

“

Door op de juiste manier de strategie
te bepalen konden wij op een gedegen
manier de doelstellingen, business
case en aanpak helder krijgen.
De Goudse Verzekeringen, Gerrit den Hoed

”

In de implementatieaanpak van Motion10 bestaat stap één uit
workshops met de key stakeholders. Deze informatie dient als basis
voor het strategieadvies. Zo zijn de uitgangspunten aan het begin helder
gemaakt. Deze informatie vormt de basis voor de businesscase. Dit is
in de eerste plaats het formele hamerstuk om het implementatietraject
gefinancierd te krijgen. Daarnaast kan de businesscase gebruikt worden
om het succes van de implementatie te meten.
In de praktijk zien we te vaak gebeuren dat Office 365-projecten
nog steeds uitgevoerd worden alsof het ERP-implementatietrajecten
zijn: groot en complex. Bij de implementatie van een ERP-systeem
wordt vaak gekozen voor een ‘big-bang’-scenario. Hierbij wordt een
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businesscase gedefinieerd (na een uitgebreide analyse van requirements
en maatwerkbehoefte), wordt een projectorganisatie opgetuigd en
wordt in de regel de klassieke watervalmethodiek gehanteerd voor de
implementatie.
Bij een samenwerkingsplatform als Office 365 is een meer agile aanpak
de sleutel tot succes. U kunt veelal kleiner beginnen, bijvoorbeeld
op afdelingsniveau, en vele malen sneller resultaat boeken. Zo wordt
waardecreatie voor de gebruikersorganisatie een integraal onderdeel
van het proces. De businesscase staat uiteraard voorop. Maar met
een iteratieve implementatieaanpak kunt u veel sneller en trefzekerder
bijsturen. Bij een agile projectaanpak staat de klant centraal. Er is veel
interactie met de uiteindelijke gebruikers van de oplossing. Dit leidt
in het algemeen tot een verhoogde adoptie van de gerealiseerde
oplossingen. Het is dus noodzakelijk om afscheid te nemen van oud
denken en bijbehorende projectstructuren!

Helder krijgen van de visie
De implementatie van Office 365 wordt vaak voorafgegaan door een
richting of visie die vanuit de business wordt uitgedragen. Meestal
maakt deze visie deel uit van een groter programma.
Een aantal voorbeelden van een visie:
• We willen informatie makkelijker toegankelijk maken, online samen
werking mogelijk maken en medewerkers meer bij de organisatie
betrekken door gestructureerde tweewegcommunicatie. Dit zal de
samenwerking tussen mensen en afdelingen verbeteren, waardoor ons
bedrijf beter zal presteren.
• Informatie delen in de keten wordt steeds belangrijker. De nieuwe
digitale mogelijkheden bieden ons bedrijf de kans om als ketenregisseur
te zorgen dat iedereen op de juiste manier, de juiste plaats en de juiste
tijd beschikt over informatie.
• Een nieuw samenwerkingsplatform faciliteert ‘het nieuwe werken’. In een
centrale omgeving vinden onze medewerkers de functionaliteiten die zij
nodig hebben voor hun dagelijkse werkzaamheden, op kantoor, thuis en
onderweg.
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Aandachtspunten en sleutelwoorden die helpen bij het helder krijgen van
de visie voor het nieuwe samenwerkingsplatform zijn:
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Zo creatief als de sleutelwoorden hierboven zijn weergegeven, zou
ook het proces moeten verlopen om tot het ‘vision statement’ te
komen. Een (business)consultant die gespecialiseerd is op het gebied
van samenwerking en documentmanagement kan ondersteunen
bij het ontwikkelen of aanscherpen van een visie. Dit gebeurt veelal
in workshops met de beleidsmakers (managementteam en ITverantwoordelijken). Dit is zeker geen overbodige luxe, want een
heldere visie vormt de basis voor heldere doelstellingen en een scherpe
businesscase.
Motion10 hanteert een aantal formats voor workshops die gericht zijn
op het helder krijgen van de visie. Hierbij vormt de identiteit van de
organisatie het vertrekpunt. Waar willen we naartoe? Wat willen we
bereiken als we er zijn? Dit zijn vaak de centrale vragen voor deze
workshops.

Bepalen van de doelstellingen
Als de visie duidelijk vorm heeft gekregen, kunt u deze veelal snel
omzetten naar concrete doelstellingen. Als het gaat om ongestructureerde
informatie, worstelen veel organisaties met soortgelijke problematiek: hoe
zorgen we voor een aanpak waarbij organisatiedoelstellingen zich effectief
laten vertalen naar meetbare en haalbare resultaten?
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Een aantal voorbeelden van organisatiedoelstellingen zijn:
• Efficiënter samenwerken in teams en op projecten.
• Duurzaam concurrentievoordeel opbouwen door betere regie en
samenwerking.
• Bedrijfsprocessen gemakkelijker en sneller laten verlopen en kosten
verlagen.
• Auditability van processen verbeteren.
• Betere rapportagemogelijkheden creëren door KPI’s te meten en
inzichtelijk te maken.
• Kennisbank opstellen voor veiligheids-, milieu- en technische informatie.
• Meer kennis delen door wiki’s, blogs, gedeelde sites en social media.
• De hoeveelheid kleine applicaties en tools verminderen.
• De informatiearchitectuur verbeteren.
• Flexibel kunnen inrichten van (zaakgedreven) processen.
• Selfservice bieden voor klanten, toeleveranciers en andere partners.
• Redundantie van informatie voorkomen (geen e-mailbijlagen meer).
• De opslag- en zoekmogelijkheden verbeteren.
• E-learningmogelijkheden bieden.
• De toegang tot informatie en processen bieden.
• De afstand tussen hoger management en medewerkers verkleinen.
• ‘Single source of truth’.
Het verlagen van de operationele kosten is veelal de belangrijkste
doelstelling voor de implementatie van een softwareproduct of -dienst.
Dit traject is echter ook een uitgelezen kans om een geweldige
samenwerkingsomgeving te creëren waarin niet alleen de kosten omlaag
gaan, maar ook het serviceniveau hoger wordt. Dit wordt mogelijk door
ook de volgende zaken te analyseren:
• Het huidige serviceniveau aan interne en externe klanten.
• De tijdsbesteding van medewerkers.
• Besparingsmogelijkheden (waar en hoe).
Uiteindelijk moeten de doelstellingen naar de ‘business drivers’ en
‘painpoints’ gemapt worden. Iedere organisatie is erbij gebaat om
deze concreet te maken in (een aantal) specifieke, meetbare, haalbare
en realiseerbare oplossingen. Motion10 helpt haar klanten in de
strategietrajecten om te bepalen welke toegevoegde waarde wordt
behaald bij het realiseren van de oplossing.

14
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Opstellen van de businesscase
De uitspraak “Business value is generated by what organizations do with
IT rather than by the technology itself”1 geldt nog steeds en is uiteraard
ook van toepassing op Office 365. Een gedegen businesscase is dus
cruciaal. Niet alleen voor een geruisloze implementatie, maar ook om
de nieuwe samenwerkingsomgeving op de juiste manier in gebruik te
nemen.
Ervaring heeft geleerd dat een goede, meetbare businesscase de
adoptie van een samenwerkingsplatform (en dus de slagingskans)
significant verhoogt. Een heldere businesscase waarmee een duidelijke
winst kan worden behaald, maakt het makkelijker om sponsorship en
ondersteuning vanuit het management te krijgen. Het is van belang
dat de opstellers van de businesscase, de lijst van mensen die een
bijdrage hebben geleverd en de reviewers duidelijk genoemd worden en
betrokken blijven bij het proces. Dit laat zien dat er een breed draagvlak
aanwezig was vanaf de start van het project.
De businesscase voor een samenwerkingsplatform (of ‘business
productivity platform’, zoals Office 365 ook wel wordt genoemd) blijkt
voor organisaties vaak moeilijk te kwantificeren. Wel kan men eenvoudig
kwaliteitsaspecten benoemen, zoals:
• Mensen kunnen makkelijker (virtueel) samenwerken. Daardoor kunnen zij
efficiënter werken en sneller de gewenste resultaten boeken.
• Als de informatie eenvoudiger toegankelijk is, wordt de betrokkenheid
van de medewerkers hoger en gaat het bedrijf beter presteren.

1 Bron: IT Governance Institute, 2006: Enterprise Value: Governance of IT Investments, p.10
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In onderstaande tabel is een aantal voorbeelden weergegeven
van elementen die u kunt gebruiken bij het opstellen van een
gekwantificeerde businesscase. Meestal kunnen deze elementen in de
categorie ‘painpoint’ of ‘business driver’ ondergebracht worden.
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Implementatieonderdeel

Resultaat

Contentmanagementsysteem

Door het inrichten van een goede informatie
architectuur en de bijbehorende procedures en
automatisch toegepaste richtlijnen wordt ‘single
source of truth’ haalbaar en wordt er dus meer
correcte informatie gebruikt en opgeleverd.

Standaardprojecttemplate sites

Gebruik van een projectmethodiek (bijv. Prince2)
afdwingen en daardoor efficiënter werken.

Role based access

Voorkomen van redundantie van informatie en dus
besparen op opslagkosten.

Afschaffen van fileshares op
netwerkschijven

Centraal beheer, vindbaarheid en retentie van
documenten verbeteren.

Over afdelingen heen
samenwerken

Besparen op communicatietijd en dus sneller en
efficiënter resultaten leveren.

Enterprise search

Vindbaarheid van documenten verbeteren waardoor
processen sneller verlopen.

Centraal toegangsportaal

Informatie en processen zijn vanaf elke plaats, op
elk tijdstip en met elk apparaat benaderbaar, ook
voor klanten, toeleveranciers en andere partners in
de keten.

Business intelligence

Door het inrichten van rapportage en ontsluiten van
KPI-dashboards is er sneller en beter inzicht in de
performance van bedrijfsprocessen.

Centrale governance

Verplichte (in de wet vastgelegde) compliance wordt
centraal ingericht en afgedwongen.

Centraal geregelde beveiliging

Beveiliging van informatie wordt vollediger
en effectiever geregeld, waardoor de kans op
problemen kleiner wordt.

Centraal e-learning portaal

Opleiding en toetsing van medewerkers wordt
centraal georganiseerd, zonder extra tooling.

Migratie van bestaande
systemen

Door migratie van het huidige document
management- en imagingsysteem worden licentie-,
software-assurance- en beheerskosten verlaagd.
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Implementatieonderdeel

Resultaat

Centraliseren van decentrale
maatwerkoplossingen

Door lokale maatwerkdatabases en (Excel-)
bestanden te centraliseren, verbeteren kwaliteit,
beveiliging en toegankelijkheid.

Integratie van achterliggende
systemen

Integratie van back-endsystemen als ERP en
CRM maakt het mogelijk te besparen op (het type)
eindgebruikerslicenties voor deze systemen.

Samenstellen van functionaliteit

Door flexibel samen te stellen, applicatie
overstijgende bedrijfsprocessen te ontsluiten, kan
sneller op veranderende klantprocessen worden
ingesprongen.

Centraal recordsmanagement

Door recordsmanagement centraal in te richten,
wordt content niet meer te lang of onjuist bewaard.
Dit kan kostbare fouten voorkomen en compliance
vereenvoudigen.

‘Push’ van informatie in plaats
van ‘pull’

Door informatie proactief en intelligent te pushen
naar gebruikers is er een beter zicht op de overdaad
aan informatie. En kunnen beslissingen sneller en
betrouwbaarder worden genomen.

Vervangen van bestaande
standaardapplicatie
functionaliteit

Functionaliteit in Office 365 kan vaak één of
meerdere applicaties en decentrale standaard
functionaliteiten vervangen en zo licentie- en
onderhoudskosten besparen.

Voor sommige elementen van een Office 365-implementatie is een
ROI-calculatie (return on investment) mogelijk. Ook de TCO (total
cost of ownership) van het platform kan gecalculeerd worden. In het
cloudtijdperk zijn organisaties geen eigenaar meer van de soft- en/of
hardware. Toch blijven deze calculaties even relevant.
Het is belangrijk dat onderdelen van de businesscase zoveel mogelijk
meetbaar gemaakt worden, omdat:
1 Het makkelijker wordt om een formele beslissing te krijgen over de
implementatie van het Office 365-platform of (deel)oplossingen hierop,
zoals SharePoint Online, Skype for Business, Exchange en Yammer.
2 Er meer draagvlak ontstaat binnen het management.
3 Het mogelijk wordt periodiek de resultaten te communiceren in de
organisatie.
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4 Toekomstige besparingen in licenties kunnen worden aangewend om
in de vorm van projecten nog meer resultaten te boeken met de Office
365-omgeving.
Idealiter worden de (meet)resultaten in de vorm van KPI’s weergegeven
op de Office 365-portal van de organisatie. Hier zijn ze zichtbaar voor
iedereen.
Volgens Gartner2, ziet de ‘Hierarchy of Collaboration Needs’ er als
volgt uit:
Business Imperative

Business Driver / Painpoint

Collaboration capability

• Competitiveness

• Co-location

• Globalization

• Complexity

• Innovation

• Cost Reduction

• Lean cost structure

• Crisis Management

• Responsiveness

• Cross-boundary process

• Brainstorming/swarming
• Coordination
• Information pooling
• Knowledge capture/sharing
• Workﬂow

• Sourcing

• Difﬁculty leveraging skills
• Frequent exception handling
• Intolerance for business latency
• Process performance
• Productivity
• Time to market

In dit diagram staan in de kolom ‘business imperative’ de zaken die
van belang zijn voor de organisatie; zaken die voortkomen uit de visie.
De business drivers in de middelste kolom zijn nodig om de zaken
uit de eerste kolom mogelijk te maken. De painpoints in de middelste
kolom maken het juist onmogelijk om de zaken uit de eerste kolom
te realiseren. In de laatste kolom worden de functionaliteiten van het
samenwerkingsplatform opgesomd die de painpoints zullen wegnemen
en de business drivers mogelijk zullen maken.
Tot slot nog dit: zorg dat u in staat bent om de businesscase als
elevator pitch te vertellen. Dit kan het beste in de managementsummary
beschreven worden. Hoe krachtig is het als u kunt zeggen:
“Office 365 stimuleert ons innovatievermogen. Het ondersteunt
complexe bedrijfsprocessen door middel van brainstorming, kennis
management en workflowfunctionaliteiten. Uiteindelijk gaan we zo
concurrentievoordeel boeken.”
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2 Bron: “Building a businesscase for collaboration initiatives”, April 2011
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Definiëren van de implementatieaanpak

Waarde

Hoe meer de implementatie van Office 365 zich naar rechts begeeft
in onderstaande grafiek, hoe volwassener de implementatie en
de bijbehorende organisatie zullen zijn. Het ultieme doel is het
centrale virtuele kantoor in Office 365. In zo’n omgeving worden de
mogelijkheden van Office 365 optimaal benut. In het virtuele kantoor
komt alles samen en komt de social enterprise tot volle wasdom.

Basis intranet en
communicatie

Self-service
portaal

Samenwerkingsplatform

Virtueel kantoor

Volwassenheid

De volgende stadia van volwassenheid zijn te onderscheiden voor een
Office 365 omgeving:
1 Basisintranet en -communicatie: in dit eerste stadium wordt
Office 365 ingezet als intranet met eenrichtingscommunicatie en om
documenten te publiceren. Dit betreft vaak handboeken en procedures,
en nieuwsberichten van de afdeling (marketing)communicatie. Denk
bij het delen van informatie aan het vervangen van de centrale
fileshare(s) om zo Office 365 als centrale opslaglocatie te gebruiken
Zo vereenvoudigt u het delen van documenten en verhoogt u de
vindbaarheid van die documenten. De standaard e-mailfunctionaliteiten
van Office 365 worden gebruikt als nieuw e-mailplatform.
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2 Selfserviceportaal: in dit stadium kan Office 365 gebruikt worden
voor bijvoorbeeld verlofaanvragen, indienen van declaraties en
downloaden van salarisstroken. Tevens kunnen de schermen van andere
webapplicaties ontsloten worden via het portaal, zoals de applicatie
voor tijdschrijven.
3 Samenwerkingsplatform: Office 365 wordt hier gebruikt als platform
om samen te werken in teams of in projecten, waarbij mensen
documenten, taken en agenda’s delen en gezamenlijke doelstellingen
nastreven. Zij gebruiken simpele werkstromen (workflows) om taken
aan elkaar uit te delen en de status te bewaken. De eerste voorzichtige
stappen op het gebied van social enterprise zijn gezet. Dit alles wel nog
steeds met informatie die in Office 365 zelf is opgeslagen.
4 Virtueel kantoor: in dit stadium is het kantoor volledig virtueel
geworden en wordt ook informatie van buiten Office 365 betrokken
in de omgeving. (Data)koppelingen met achterliggende systemen en
(cloud)diensten zorgen dat informatie in de juiste context in Office
365 getoond wordt, als onderdeel van bedrijfsprocessen. Business
Process Management (BPM) wordt mogelijk. Integratie van menselijke
en systeemwerkstromen is een feit. Alle informatie en processen die
relevant zijn voor het dagelijkse werk komen samen in één ‘desktop’.
Deze kunnen zowel op een pc, tablet als smartphone ontsloten worden
in verschillende gebruiksvormen, dus ook als apps. Gecombineerd
met de social features in Office 365 is er een echte social enterprise
ontstaan.
De implementatie van Office 365 is echter geen lineair project. Het gaat
niet meer om het definiëren van één product dat vervolgens aan de
hele organisatie wordt uitgeleverd. Office 365 wordt langzamerhand het
virtuele kantoor van vele organisaties. Het biedt alle functionaliteiten die
in de volwassenheidsstadia hierboven worden beschreven. De toekomst
is dus vele male complexer om te besturen. Er is namelijk een platform
waarop meerdere divisies, afdelingen en teams op verschillende niveaus
van volwassenheid hun oplossingen gaan creëren. Niet alleen binnen
de eigen groep, maar ook daarbuiten. Ook dat is een vorm van social
enterprise. De implementatieroadmap moet dit onderschrijven. Dit vergt
een hele nieuwe kijk op de IT-organisatie: er komen mensen in nieuwe
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rollen die helpen verbanden te leggen tussen de business drivers, de
wensen op de werkvloer en de mogelijkheden van het platform.
In het strategietraject wordt samen met een vertegenwoordiging van
de business de roadmap voor implementatie bepaald. Het streven
is dat deze deel gaat uitmaken van het organisatiebrede portfolioen programmamanagement. In dit traject wordt goed gekeken
naar enerzijds de volwassenheid van de gebruikersorganisatie en
anderzijds de volwassenheid van het IT-landschap. Neem bij een Office
365-implementatie niet al te grote stappen in één keer. De technologie
is niet de belemmerende factor; het gaat erom dat de organisatie er
klaar voor is. Door een uitgekiende fasering van de implementatie en
stapsgewijze uitrol van functionaliteiten kunt u een optimale adoptie
binnen de organisatie worden bewerkstelligd. Niet altijd wordt het
product aangepast aan de bestaande manier van werken. Vaak moet
ook de manier van werken worden aangepast c.q. geoptimaliseerd.
Verandermanagement – als onderdeel van de adoptiestrategie – is hier
het sleutelwoord. Een agile implementatieaanpak is hierbij instrumenteel.
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Organiseren en
creëren
Documenten en dossiers zijn integraal onderdeel van vrijwel alle
bedrijfsprocessen. Er is echter een grote variëteit van het type
inkomende en uitgaande documenten. Hoe documenten geproduceerd
en geconsumeerd worden, hangt sterk af van de branche en het type
organisatie. Bij de ene organisatie komen nog veel papieren documenten
binnen, die zij opslaan in archiefkasten, terwijl andere al volledig
digitaal werken en hun dossiers opslaan in een backofficesysteem en
documenten slechts een verschijningsvorm hiervan zijn.
Veel bedrijven en instanties zijn ook bezig om de bedrijfsvoering
geschikt te maken voor het nieuwe werken. Eén van de belangrijkste
(milieu)voordelen hiervan is dat het bedrijf volledig overgaat naar
digitale informatie. Dit maakt papierstromen overbodig. Als er
nog papieren documenten binnenkomen, worden deze direct bij
ontvangst gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld in de inbox van de
geadresseerde. Groot voordeel is dat informatie vanaf elke locatie en
door meerdere mensen tegelijk benaderbaar is.

“

Door documentmanagement onder
te brengen in SharePoint hebben wij
de productiviteit en efficiency kunnen
verhogen.
Waterschap Rijn en IJssel, Ben Veurman
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Een goede beschikbaarheid van correcte en actuele interne en externe
informatie op het juiste moment én in de juiste context, draagt bij aan
een goede performance van de organisatie. Dit vormt de basis voor
weloverwogen beslissingen.
Soms zijn de juiste documenten automatisch beschikbaar, bijvoorbeeld
als onderdeel van een projectdossier. Maar vaak moet de juiste
informatie opgezocht worden.
Om bovenstaande zaken mogelijk te maken, is de implementatie van
een Document Management System (DMS) gewenst. Office 365 biedt
hiervoor uitstekende mogelijkheden, vooral met SharePoint en Exchange
Online. Het is echter onverstandig om hier zomaar mee aan de slag te
gaan. Ook hier geldt: bezint eer ge begint.
Motion10 gebruikt haar Capability Maturity Model (CMM) om de
volwassenheid van de organisatie en het gebruik van DMS-tooling in
kaart te brengen. Wij hebben dit toegespitst op een aantal deelfacetten
van een Office 365-implementatie. Voor documentmanagement kunnen
we het als volgt in kaart brengen:
Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Classificatie

Geen
classificatie

Handmatige
classificatie

Taxonomie

Content
classificatie

Sociale
interactie

Archivering

Geen
archivering

In place
archivering

Centrale
archivering

eDiscovery

Auditing

Veiligheid

Geen
veiligheidsregime

Authenticatie
en autorisatie

Veiligheidsen permissiebeleid

Policy
enforcement

Security
and threat
management

Document
lifecycle
management

Digitale
opslag

Versiebeheer

Metadata en
workflow

Retentiebeleid en
archieffuncties

Volledig
geautomatiseerd
lifecyclemanagement
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Dit maturitymodel biedt houvast bij de implementatie, uitrol en adoptie
van (onderdelen van) Office 365. Stap voor stap naar niveau 4 groeien is
de beste methode. Zo blijft de adoptiegraad hoog.
Daarnaast biedt Office 365 de mogelijkheid om (delen van) bedrijfs
processen te automatiseren en te integreren. Bedrijfsprocessen bestaan
vaak uit geheel geautomatiseerde delen en meer ad hoc stappen die
door werkstromen (workflow) worden ondersteund. Daarom is een
centrale plaats om deel te nemen in die processen onontbeerlijk, evenals
integratie met achterliggende applicaties en diensten. Verderop in dit
hoofdstuk gaan we hier uitgebreid op in.

ECM en de meestvoorkomende uitdagingen
Een typisch DMS- of ECM-systeem (Enterprise Content Management)
kent vele facetten. In het overzichtsplaatje hieronder krijgt u een idee
van wat het allemaal omvat.

Input
Menselijke input

Documentbeheer
Samenwerken

Output

Werkstromen

Business Process
Management

Ofﬁce documenten
Formulieren
E-mail
Video
Geluid
Systeem input
ERP
Scanner
E-Formulieren
E-Mail
Financieel
XML

DIENSTEN / SERVICES

Zoeken

Document
management

Versie
beheer

Check
In/Out

Web content
beheer
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ERP

Documenten
Faxen
Gedrukte publicaties
(tijdschriften /
boeken)
Digitale output

Audit
Trail

Records
management

Opslaan

E-mail
management

Externe systemen
Zaak
systeem

Print output

CRM

Kennis
management

Internet
Intranet
Extranet
Portalen
E-mail
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•
•
•
•
•
•
•

Organisaties die geen centraal DMS gebruiken of hun DMS slecht
hebben geïmplementeerd, ondervinden vaak diverse ‘document
problemen’:
Vermiste, verouderde of onjuiste versies van documenten.
Uitdagingen met samenwerken aan documenten.
Verkeerde rechten op documenten.
Documenten die niet op het juiste tijdstip of de juiste plaats
beschikbaar zijn.
Onophoudelijke groei van het aantal documenten, waarvan het grootste
gedeelte (vaak meer dan 80 procent) niet relevant is.
Grote volumes (denk aan de kosten en/of limieten van opslag).
Disaster recovery van fysieke documenten is lastig.
In de volgende paragrafen gaan wij verder in op deze uitdagingen en
de bijbehorende voorgestelde functionele oplossingen op basis van de
standaardfeatures in Office 365.

Het vindbaar maken van documenten

•
•
•
•

Om bedrijfsprocessen correct en op tijd uit te kunnen voeren, is het
van groot belang dat mensen de gewenste documenten snel kunnen
vinden. De zoekmachines worden steeds beter. Dit betekent echter niet
dat alle gezochte documenten nu gevonden worden. Veelvoorkomende
problemen zijn:
Ik vind niet wat ik zoek.
Ik krijg teveel zoekresultaten.
Ik krijg niet-relevante zoekresultaten.
Ik weet niet wat ik zoek. ‘Iets’ staat waarschijnlijk ‘ergens’, maar ik zou
niet weten waar ik moet zoeken.
Eigenlijk is het al mis als mensen moeten zoeken naar documenten.
Het gebruik van metadata (documentkenmerken) is de beste oplossing
om bovenstaande problemen te voorkomen. Documenten en dossiers
worden correct gecategoriseerd in het systeem door er relevante
keywords aan toe te kennen. Een mogelijkheid is om deze tagging op
basis van een globale taxonomie te laten uitvoeren. Hierbij worden
er altijd vaste en herkenbare keywords gebruikt. Dit verhoogt de
effectiviteit en de vindbaarheid van documenten.
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In het systeem moeten de keywords overeenkomen en in lijn zijn met het
type document en de inhoud voordat het document opgeslagen wordt.
Tagging gebeurt bij het uploaden van documenten, het aanmaken van
nieuwe documenten en het digitaliseren van papieren documenten.
Voor al deze soorten invoer is een specifieke manier van taggen
noodzakelijk.
Er moet zorgvuldig worden gekeken naar de manier waarop eind
gebruikers keywords toevoegen aan documenten. De organisatorische
aspecten zijn net zo belangrijk als de technische invulling. Mensen
ervaren het toevoegen van keywords in eerste instantie vaak als
een extra inspanning. Daarom moet het gebruik laagdrempelig zijn.
Uiteindelijk is de beste taggingmethode die waar eindgebruikers er zelf
de voordelen van ervaren.
Voorbeelden:
• Integratie in de Microsoft Office-sjablonen.
• Vanuit de context (locatie, project, zaak) worden de kenmerken
toegekend.
• Kenmerken uit het gebruikersprofiel worden automatisch toegekend.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Naast het gebruik van documentkenmerken is het indelen van docu
menten in typen en soorten dossiers (verzamelingen van samen
hangende documenten) erg belangrijk.
Bij het indelen in types kunt u denken aan:
Handleiding
Offerte
Factuur
Procedure/protocol
Kamerstuk
Contract
Service Level Agreement
Functioneel ontwerp

•
•
•
•
•

Denk bij soorten dossiers aan:
Zaakdossier
Klantdossier
Personeelsdossier
Studentdossier
Projectdossier

Office 365 strategisch inzetten | 2e editie | Organiseren en creëren

Goede richtlijnen voor de indeling van documenten in categorieën
en typen dragen zeker bij aan een succesvolle Office 365 DMSimplementatie. Daarnaast hebben alle typen documenten hun eigen
kenmerken. Voor een handleiding is de bijbehorende applicatie
relevant, maar voor een contract is het contractnummer een belangrijk
kenmerk. Per documenttype zal ook de retentieperiode (bewaartermijn)
verschillen.
Met een ‘like’-systeem kunnen gebruikers aangeven dat zij een
bepaald document waardevol vinden. Hoe meer likes, hoe hoger het
document eindigt in de zoekresultaten. Dit werkt echter alleen in grotere
organisaties; in kleinere organisaties is de schaal te beperkt.

Documentlifecyclemanagement
Documenten hebben meestal een beperkte levensduur. Op een gegeven
moment zijn ze niet meer relevant. In een klein aantal gevallen moeten
documenten ‘voor altijd’ bewaard worden en in sommige gevallen
moeten documenten juist na een bepaalde tijd vernietigd worden.
Een goed archiveer- en vernietigingsbeleid zorgt ervoor dat uw Office
365 DMS schoon blijft en dat de performance hoog blijft. Daarnaast
is een archiveer- en vernietigingsbeleid essentieel om te voldoen aan
wet- en regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld facturen 10 jaar bewaard
blijven en mag personeelsgerelateerde inhoud vaak niet langer dan
een bepaalde periode worden bewaard. Verder zorgt het ervoor dat
zoekresultaten niet vervuild worden met verouderde of irrelevante
documenten. Om de levenscyclus van documenten te ondersteunen,
kunnen werkstromen (workflows) gebruikt worden. Bijvoorbeeld om
documenten definitief (onwijzigbaar) te maken of te vernietigen.
Niets is vervelender dan werken aan een document dat verouderd blijkt
te zijn, of een klant moeten bellen omdat u een verkeerde versie van de
offerte heeft gestuurd.
Daarom is versiebeheer van documenten belangrijk. Dit geldt zeker
als er regelmatig meerdere mensen aan één document werken en er
formele goedkeuring moet worden verkregen op de inhoud. Gebruikers
moeten er altijd vanuit kunnen gaan dat zij de juiste versie van een
document onder ogen hebben. Een versiebeheersysteem is hiervoor een
goede oplossing. Hierbij moet een document in- en uitgecheckt worden
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voordat het formeel gewijzigd kan worden, of om het vrij te geven aan
anderen.
Bij het archiveren van digitale documenten is het van belang dat
zij gedurende de geldende bewaarplicht authentiek (ongewijzigd)
beschikbaar blijven. Bovendien moeten sommige dossiers op
volledigheid gecontroleerd worden voordat ze gearchiveerd worden.
Dit in verband met het afleggen van verantwoording aan instanties en
het afdekken van de bedrijfsrisico’s. Per document- of dossiertype
kan de bewaartermijn verschillen. Desgewenst kan oudere content op
goedkopere opslag geplaatst worden met behulp van externe tooling.

Documentmanagementbeleid
Bij het implementeren van een DMS is het cruciaal dat de governance
goed geregeld wordt. Wie mag wat, wanneer en waarom doen met
de documenten? Welke rollen en rechten hebben de verschillende
gebruikers van het DMS? En wie kan de documenten formeel reviewen,
goedkeuren en voorzien van een (digitale) handtekening?

•
•
•
•
•
•
•

•
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Informatie is een waardevol bezit van elke organisatie. Een juiste
invulling van het documentmanagementbeleid zorgt voor adequaat,
efficiënt en effectief beheer van de informatie en draagt bij aan goed
onderbouwde besluitvorming. We moeten kunnen vertrouwen op de
beschikbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie wanneer
we deze nodig hebben. Om dit te borgen is het noodzakelijk om een
antwoord te vinden op vragen als:
Hoe is de levensloop van documenten, van creatie tot vernietiging?
Hoe is de informatie beschikbaar: digitaal of op papier?
Hoe wordt de informatie gedeeld en hoe zijn de gegevens toegankelijk?
Wie zijn de eigenaren van gegevens(verzamelingen)?
Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie?
Wat is het gemeenschappelijk vocabulaire en wat zijn de
gemeenschappelijke gegevensdefinities?
Hoe worden de gegevens beveiligd conform beschikbaarheids-,
integriteits- en vertrouwelijkheidseisen die voortkomen uit de aard van
de gegevens?
Volgen we de wettelijke kaders ten aanzien van de informatie?
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Elke organisatie kent hiervoor al regels. De vraag is echter of
deze effectief worden toegepast in de context van Office 365.
Informatiemanagementbeleid bepalen is één ding, maar er moet
ook op toegezien worden dat mensen de regels naleven. Dit is
noodzakelijk om verantwoording te kunnen afleggen binnen de eigen
organisatie of richting externe toezichthouders. Door te monitoren of
de regels worden nageleefd en hierover frequent te rapporteren, zorgt
u ervoor dat uw organisatie compliant is en blijft. Met behulp van de
informatiebeleidsrapportage voorziet het Office 365 DMS u van deze
informatie en kunt u eventueel bijsturen.
Een informatiemanagementbeleid moet eenvoudig doorvertaald kunnen
worden naar de werkvloer. In de klassieke benadering bepaalt een kleine
groep hoe metagegevens gebruikt moeten worden. Die groep komt dan
met oplossingen waarin medewerkers tientallen metagegevens moeten
invullen om een document op te slaan. Medewerkers grijpen dan al
snel terug op de oude situatie, omdat zij de nieuwe werkwijze ervaren
als een belemmering. Het is dan een stuk sneller en eenvoudiger om
documenten via e-mail te verzenden of te plaatsen in de vertrouwde
mappenstructuur. Door gebruikers te betrekken bij het opzetten en
doorvertalen van het informatiebeheerbeleid voorkomt u dergelijke
situaties.

Business critical processen in Office 365
Office 365 is de IT-spil in uw organisatie. Niet alleen voor het delen van
documenten, publiceren van interne nieuwsberichten en samenwerken
in teams en op projecten, maar ook voor het laten samenkomen van alle
relevante procesgerelateerde informatie. Dit maakt echte samenwerking
binnen bedrijfsprocessen mogelijk, via één presentatielaag. Het
op Office 365 gebaseerde virtuele kantoor kan door middel van de
standaardprincipes Connect, Extend of Build On uitgebreid worden.
• Connect: informatie en processen vanuit andere systemen kunnen
ontsloten worden in Office 365, bijvoorbeeld met Business Data Web
Parts. Dit is de minst ingrijpende uitbreidingsmogelijkheid.
• Extend: de standaardfunctionaliteit van Office 365 wordt
uitgebreid met maatwerkcomponenten, zoals specifieke apps of
werkstroomcomponenten.
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• Build On: Office 365 wordt als onderliggend platform gebruikt
om horizontale of verticale (branchespecifieke) applicaties op te
ontwikkelen. Dit is de meest ingrijpende vorm van uitbreiding.
Meer en meer wordt Office 365, in combinatie met (cloud)
integratie-middleware in bijvoorbeeld Microsoft Azure ook ingezet
als de presentatielaag in een service oriented architecture (SOA).
Dit faciliteert het nieuwe werken: medewerkers hebben toegang tot
applicatieoverstijgende bedrijfsgegevens en -processen vanaf elke
plaats, met elk device en op elk tijdstip. Zo’n centrale werkomgeving
vormt het hart van de BPM-oplossing. Uw bedrijf of instelling kan de
bedrijfsprocessen flexibel en snel aanpassen aan de klantprocessen.
Dit is Office 365 op zijn best; als bedrijfskritisch platform.
In deze situatie is het zelfs mogelijk dat uw medewerkers of externe
partijen niet eens rechtstreeks met Office 365 interacteren, maar
via apps en API’s toegang hebben tot bedrijfsdata en -processen.
Deze worden ontsloten via Office 365 en een eventuele servicelaag.
Sommige delen van de bedrijfsprocessen zijn redelijk vastomlijnd en
worden daarom uitgevoerd als systeemwerkstroom. Andere delen zijn
meer ongestructureerd en ad hoc. Daarom worden ze uitgevoerd als
dynamische menselijke werkstromen. Door functionaliteiten en aspecten
die we kennen uit de social media te integreren, kan een echte ‘social
business’ ontstaan, waarbij mensen kunnen samenwerken zoals ze ook
gewend zijn in hun privéleven. In het volgende hoofdstuk vertellen we
hier meer over.
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Onderstaand proces is een mooi voorbeeld van de combinatie van
systeem- en menselijke werkstromen, waarbij in dit geval een compleet
lead-to-orderproces wordt afgehandeld.

80%
Schat
maatwerk
in

Bepaal
specs met
klant

Valideer
met
pre-sales

Bepaal
uren
en kosten

Creëer
lead

20%

Valide?

Archiveer
lead

Creëer
kans

Bepaal
korting

Creëer
offerte

CRM

Sluiten?

Stel
voorstel
samen

Registreer
verkoop

Keur
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Door de achterliggende systemen te ontsluiten in Office 365, zoals CRM,
ERP en andere administratieve applicaties, verdwijnt de applicatieals-silogedachte. De informatie die in die applicaties is opgeslagen, is
ineens voor veel meer gebruikers binnen de organisatie beschikbaar.
Dossiervorming rond bijvoorbeeld HR-processen wordt hierdoor ineens
veel eenvoudiger. Ook het ontsluiten van informatie naar mensen buiten
uw eigen organisatie is mogelijk. Er ontstaan dan nieuwe mogelijkheden
om samen te werken aan informatie en processen.
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Integratie, processen en business intelligence
In een business critical Office 365-omgeving zijn de volgende
componenten en stadia te onderscheiden:
• Integratie: het integreren van achterliggende systemen en (cloud)
diensten gebeurt het liefst op basis van SOA-architectuur en
dus webservices of API’s. Bij complexere omgevingen, waarbij
schaalbaarheid, betrouwbaarheid en monitorbaarheid cruciaal zijn, is de
inzet van een servicetussenlaag aan te bevelen. Een integratietussenlaag
is in ieder geval nodig als achterliggende systemen legacy zijn, nog
vele jaren mee moeten en geen webservices ondersteunen. Microsoft
Azure is hiervoor het aangewezen platform, waar door middel van
integratiediensten (PaaS) een goed beheersbare middlewarelaag kan
worden geboden.
• Processen: (applicatieoverstijgende, samengestelde) bedrijfsprocessen
kunnen naar een bredere gebruikersgroep ontsloten en verder
geoptimaliseerd worden. Informatie wordt opgehaald uit en gemuteerd
in achterliggende systemen en maakt ook daadwerkelijk deel uit van de
processen in die applicaties. Dit wordt uitgebreid met werkstromen in
Office 365.
• Business intelligence: door ook kennis uit de onderliggende
bedrijfsprocessen te extraheren en ontsluiten in Office 365, kan inzicht
worden verkregen in key performance indicators (KPI). Dit biedt de
mogelijkheid om processen bij te sturen en te verbeteren, door middel
van de BI-faciliteiten in Power BI, SQL Server en SharePoint Online.
Ook in een business critical Office 365-omgeving zijn verschillende
stadia van volwassenheid te benoemen. De ultieme omgeving is
compleet geïntegreerd. Business intelligence geeft inzicht in de
bedrijfsprocessen, zodat deze eventueel kunnen worden bijgestuurd.
Maar dit is meestal niet in één keer te realiseren.
Zoals in het volgende plaatje te zien is, moet er gestart worden met het
in kaart brengen van de processen en het documenteren hiervan met
behulp van Visio. Bij voorkeur gebruiken we hiervoor de BPMN-methode
(Business Process Model and Notation). Dit is een breed geaccepteerde
standaard, die in veel systemen geautomatiseerd verwerkt kan worden.
Het voordeel is dat ook niet-technische mensen BPMN goed kunnen
begrijpen. Zo kan er snel overeenstemming bereikt worden.
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Hierna wordt gekeken of bepaalde delen van het proces te optimaliseren
zijn door ze als werkstromen in te richten. Daarna kan worden gekeken
of delen van het proces helemaal te automatiseren zijn door middel van
de (cloud)integratielaag, zoals Microsoft Azure Service Bus of Microsoft
Azure App Service. Het uiteindelijke doel is om een omgeving te creëren
waarin continue verbetering van de processen mogelijk is. Dit door
business-intelligencedata te interpreteren en aan de hand daarvan
processen te verfijnen; Power BI op z’n best!
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Ontdekken en delen
De meest basale vorm van Office 365 is een omgeving om documenten
te beheren, nieuws te publiceren en met elkaar te communiceren.
Daarna volgen selfservicefaciliteiten voor bijvoorbeeld het indienen
van declaraties of het opvragen van salarisstroken. Een stap verder is
Office 365 het platform om samen aan informatie te werken. De grootste
toegevoegde waarde levert Office 365 als het functioneert als volwaardig
virtueel kantoor waarin mensen op een fijne manier efficiënt kunnen
samenwerken binnen bedrijfsprocessen. Overal vandaan, op elk
willekeurig tijdstip en met elk willekeurig apparaat.
Door de toenemende globalisering en het nieuwe werken zijn teams
meer en meer virtueel. Er is steeds minder face-to-facecontact tussen
teamleden en tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Ook als
er een grote fysieke afstand is, willen mensen goed en prettig kunnen
samenwerken. Office 365 kan deze afstand overbruggen. Er is een
volledig palet aan functionaliteiten beschikbaar dat het samenwerken in
(ad hoc)teams aan documenten en projecten mogelijk maakt. Door de
integratie met informatie en processen uit achterliggende systemen,
clouddiensten en standaard Office 365-functionaliteiten als Skype
for Business en Yammer wordt het een volledig digitale, centrale
ontmoetingsplaats waar alle informatie samenkomt. Informatie die
nodig is voor de dagelijkse (team)werkzaamheden en om de juiste
operationele, tactische en strategische beslissingen te kunnen nemen.
Op elk moment, op elk niveau binnen de organisatie en op elke plaats.
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Dit hoofdstuk helpt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Office
365 als social-enterpriseplatform, waarbij mensen binnen en buiten uw
organisatie optimaal kunnen samenwerken.

Het belang van social media
De afgelopen decennia is de sociale interactie drastisch veranderd.
We leven in een wereldwijde economie waar internet ons vrijwel
onbeperkte communicatiemogelijkheden biedt. Nieuws is tegenwoordig
niet meer iets wat u ’s ochtends in de krant leest of ’s avonds om 8 uur
op het tv-journaal bekijkt, maar een continue stroom van informatie,
24/7. Daardoor worden er steeds sneller beslissingen genomen aan de
hand van nieuws. Er ontstaan ook veel sneller kettingreacties, en dat is
niet altijd positief.

“

Het SharePoint intranet biedt ons de
mogelijkheid om op een laagdrempelige
wijze informatie met elkaar te delen
en door de inzet van enkele sociale
elementen kunnen medewerkers beter
met elkaar samenwerken!
ASVZ, Michiel Hooyenga

”
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Mensen zijn niet alleen een consument van het nieuws, maar zijn ook
producent geworden. In de vorm van blogs, tweets, statusupdates,
commentaren op nieuwsartikelen, et cetera kan iedereen de buiten
wereld informeren over zijn persoonlijke nieuws of mening. U bepaalt
zelf welk nieuws van welke bron u wilt volgen. Dat zijn niet alleen de
officiële kanalen, maar ook organisaties of mensen die u interessant
vindt.
Via Twitter bent u in staat uw eigen micronieuws te melden en het
nieuws te bekijken van mensen of organisaties die u volgt. Met behulp
van YouTube deelt u films die u al dan niet zelf hebt geproduceerd
met uw smartphone. Met Facebook kunt u uw eigen ‘smoelenboek’
samenstellen, contacten onderhouden en foto’s en statusupdates delen.
Met deze tools kunt u zelfs zien of iemand ‘beschikbaar’ is en waar
hij zich bevindt. Whatsapp wordt gebruikt om één op één met elkaar
te communiceren (chat) of om groepsgesprekken te voeren. En er is
Skype voor (gratis) langeafstandstelefonie, eventueel met beeld. Op het
zakelijke vlak is er natuurlijk LinkedIn, waarmee u uw zakelijke netwerk
kunt onderhouden. Ook is het mogelijk om groepen met bepaalde
gedeelde interesses te creëren of bij te wonen. Zo kunt u virtuele bijeen
komsten houden en informatie uitwisselen.
Social media maken het mogelijk om op afstand te communiceren,
met behulp van digitale hulpmiddelen die overal en altijd beschikbaar
zijn. Door het massabereik bent u in staat om met heel veel mensen
tegelijkertijd te communiceren. Dat is op de traditionele face-tofacemanier niet te realiseren. De aanbieders van deze social media
(gebaseerd op SaaS-cloudoplossingen) kunnen verhelderende inzichten
krijgen door op de grote hoeveelheden verzamelde data ‘big dataanalyse’ toe te passen. Daarmee kunnen ze u (en anderen) van nog
betere informatie voorzien.
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Social media binnen de bedrijfsmuren
Medewerkers gebruiken privé Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en
andere social apps. Het enthousiasme over deze social media nemen
zij mee naar hun werk. Ook in hun werk hebben mensen een sterke
drang om verbonden te blijven met collega’s, businesspartners en
opdrachtgevers. Afstand, tijdverschil of taalverschillen spelen geen rol.
Zij willen contacten onderhouden en informatie uitwisselen. Van het
samenwerkingsplatform op hun werk verwachten ze dat de interactie op
een vergelijkbare, net zo intuïtieve manier als in hun privéleven verloopt.
Door deze ‘consumerization of IT’ wordt het in formele omgevingen,
zoals de bedrijfsomgeving, ook mogelijk om op een dergelijke manier
met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld met behulp van een
(eigen) tablet of smartphone; BYOD (bring your own device). Dit is
een grote omslag. Organisaties die voorheen voorlopers waren op
het gebied van IT zijn nu ineens volgers van de ontwikkelingen in de
consumentenmarkt. De IT-afdeling krijgt een meer faciliterende rol; van
beheer naar ondersteuning en begeleiding. Binnen de organisatie leidt
deze nieuwe manier van contact onderhouden en samenwerken tot
effectievere communicatie en hogere productiviteit. Kennismanagement
en kennisdeling moeten op een andere manier gefaciliteerd worden en
daarom is het zo belangrijk dat de top hierbij werkelijk leiderschap toont.
Zij hebben hier een duidelijke voorbeeldrol. Communicatie via social
media in de context van de organisatie kan bijvoorbeeld worden ingezet
om onnodig e-mailverkeer in te perken en te (blijven) verwijzen naar de
single-point-of-truth: het samenwerkingsplatform of het DMS.
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Veel organisaties zijn bang voor de risico’s van social media in de
context van de organisatie (lekken van data, reputatieschade, et cetera).
De meest effectieve manieren om deze risico’s te beheersen, zijn:
• Eenvoudige regels communiceren die aansluiten bij de geldende interne
regels.
• Voorbeeldgedrag (goed voorbeeld doet goed volgen).
• (Sociale) controle binnen de groep stimuleren.
Het is een gemiste kans om social media omwille van risicobestrijding
buiten de bedrijfsmuren te houden. Want het gebruik van socialmediatechnologie heeft niet alleen de toekomst, het kan ook leiden tot
verrassende nieuwe relaties en inzichten. Dit zou met een traditionelere
manier van communiceren en samenwerken nooit mogelijk zijn. Socialemediatechnologie stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat de organisatie
een hogere toegevoegde waarde kan leveren. Als een organisatie het
gebruik van social media inperkt, leidt dat vaak tot het gebruik van
tools buiten de IT-voorzieningen om. Een organisatie die geen socialmediabeleid heeft en geen zicht heeft op het gebruik hiervan, neemt een
groot risico. Een moderne kennisintensieve organisatie zou een (goed)
gebruik van social media juist moeten stimuleren.

De social enterprise
Er zijn vele opvattingen over het begrip ‘social enterprise’. Dat begint
al bij de benaming. Er zijn namelijk vele andere benamingen voor
(waarschijnlijk) hetzelfde, zoals enterprise social computing, enterprise
social networking, social business en Enterprise 2.0. Bovendien wordt
een organisatie die als missie heeft om de wereld te verbeteren (in de zin
van maatschappelijke verantwoordelijkheid) ook een social enterprise
genoemd.
Dan zijn er nog zaken die betrekking hebben op social marketing en/
of social commerce, zoals het delen van interne statusupdates met
de buitenwereld via Twitter, het inzetten van LinkedIn om vacatures
te publiceren en te monitoren, het publiceren van informatie over de
organisatie op Facebook, en het monitoren van social feeds om klanten
beter te leren kennen. Ook dat valt niet onder social enterprise.
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Maar wat is een social enterprise dan wel?

•
•
•
•
•

In een goed functionerende social enterprise leren mensen van elkaars
ideeën, fouten en successen. Zij kunnen in een open sfeer:
Slim en plezierig werken.
Gemakkelijk communiceren.
Snel informatie, ideeën en meningen delen.
Beter samenwerken.
De basis leggen voor innovatie en organisatieverbetering.
Om dit te kunnen realiseren, wordt een platform als Office 365 ingezet
dat diverse social-media-achtige functionaliteiten biedt in de vorm van
SharePoint Online, Skype for Business en Yammer. Hiermee kan de
(toekomstige) social enterprise in ieder geval technisch gefaciliteerd
worden.

Snellere innovatie en betere bedrijfsprocessen
In een social enterprise is snellere innovatie mogelijk. Bovendien worden
bedrijfsprocessen continu geoptimaliseerd.
Moderne bedrijven worden steeds complexer. Ideeën komen overal
binnen de organisatie tot stand; niet meer alleen binnen de afdeling
Research & Development. We hebben het zelfs al niet meer over
‘collective intelligence’ (ook wel crowdsourcing genoemd). Inmiddels
hebben wij het stadium van ‘emergent intelligence’ (opkomende
intelligentie) bereikt: intelligentie die ontstaat door sociale samenwerking
zonder dat dit expliciet gefaciliteerd wordt. Kleine brokken van
informatie (van mensen of uit systemen) die ogenschijnlijk niet bijzonder
waardevol of innovatief zijn, kunnen samen leiden tot een hogere en
complexere vorm van intelligentie en dus veelal onderscheidende
kennis. Aangezien innovatie dé manier is om als economie en mensheid
verder te evolueren, is emergent intelligence een heel belangrijk
onderwerp.
Een voorbeeld. U krijgt een inspirerend YouTube-filmpje van een vriend.
U deelt de link van dit filmpje op het intranet, voorzien van uw commentaar
en ideeën. Rond dit onderwerp komen blogs en social bookmarks van
collega’s. Er volgt een uitgebreide chatsessie. Het onderwerp wordt
verbreed, versmald, uitgerekt en platgeslagen. En ineens ontstaat er een
link met de organisatie, alleen vanuit een compleet nieuwe invalshoek.
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Met behulp van informatie uit interne systemen en externe bronnen wordt dit
verder ontwikkeld binnen een projectsite en voilà, een nieuw commercieel
idee is geboren. In een Wiki-omgeving vinden de draftpublicatie en verdere
finetuning plaats. Dit is technisch allemaal mogelijk met behulp van het op
Office 365 gebaseerde virtuele kantoor.

Integratie in bedrijfsprocessen
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Belangrijke aandachtspunten voor een social enterprise zijn:
• Focussen op ideevorming: hoe meer (echt verschillende) ideeën er kunnen
ontstaan, hoe groter de kans dat er een effectieve oplossing ontstaat.
• Geen directe kritiek leveren: kritiek en vooroordelen moeten in eerste
instantie achterwege blijven. In plaats daarvan wordt gefocust op het
toevoegen van waardevolle input aan de ideeën. In een later stadium is
kritiek natuurlijk wel welkom.
• Verwelkomen van ongebruikelijke ideeën: door vanuit verschillende
perspectieven naar een probleem te kijken en aannames te vermijden,
kunnen ongebruikelijke ideeën en betere oplossingen ontstaan.
• Combineren en verbeteren van ideeën: meerdere goede ideeën kunnen
samen een geweldig idee worden: 1+1=3.
• Overspoel mensen niet met informatie: als mensen structureel teveel
informatie krijgen, haken ze af. Ze dragen dan niet meer bij aan
discussies en missen belangrijke onderwerpen.
• Vind de balans in de onderlinge competitie: er kunnen onderlinge
competities ontstaan over participatie in bijvoorbeeld discussies.
Enige vorm van competitie is niet verkeerd, als dit er maar toe leidt dat
collega’s elkaar naar een hoger plan trekken.

Kennisontwikkeling en -borging
Een social enterprise stelt mensen in staat te participeren in een netwerk
om kennis op te bouwen zonder dat ze ergens op afgerekend worden.
Zij kunnen bijdragen leveren die in de regel daadwerkelijk meegenomen
worden in de overwegingen om tot een oplossing van een probleem te
komen. En zo niet, dan wordt daar niemand op afgerekend. Dit leidt tot
een opener gemeenschap van werknemers, waarin ruimte is om fouten
te maken en mensen elkaar respecteren. Mensen kunnen in een open
sfeer vragen stellen. Experimenteren krijgt de ruimte. Het creatieve
proces wordt veel efficiënter en effectiever; er wordt sneller een
oplossing voor problemen gevonden. Zo’n open sfeer draagt ook bij aan
een hogere medewerkerstevredenheid.
Belangrijk is dat de kennis in een social enterprise beter geborgd wordt.
Doordat kennis wordt opgeslagen, is deze overdraagbaar en te herleiden
naar individuen. Als iemand onverhoopt de organisatie verlaat, blijft zijn
of haar kennis achter voor (her)gebruik. Dit wordt ook wel ‘organizational
memory’ genoemd. Eerdere ideeën kunnen later weer het uitgangspunt
zijn voor verdere discussie.
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Aan digitale sessies kunnen grote groepen deelnemen. Tijd en locatie
zijn hierbij van ondergeschikt belang; u kunt deelnemen aan het netwerk
wanneer het u uitkomt. Er bestaat ook minder ruis, want u wordt niet
afgeleid door het fysieke gedrag van andere deelnemers. Daardoor blijft
u beter gefocust op de inhoud van de sessie. Uiteindelijk leidt dit tot
effectievere samenwerking.

Gevolgen voor de interne organisatie
Ook binnen de bedrijfsmuren hebben mensen ‘idolen’ die ze volgen.
Als de bevlogen directeur, technology fellow of thought leader een
document of publicatie ‘liket’, is dat voor menig collega aanleiding om
het document te gaan lezen. Dat vormt weer een aanleiding voor andere
samenwerkingsverbanden om tot nieuwe ideeën en oplossingen te
komen. Ook ‘badging’ (iemand wordt beloond voor goede of frequente
bijdragen) bepaalt hoe invloedrijk iemand is. Uiteindelijk is het de
medewerker zelf die bepaalt wie hij volgt en belangrijk vindt. Daardoor
vervagen de traditionele hiërarchieën in de organisatie.
Net als bij het nieuwe werken geldt voor de social enterprise dat de
productiviteit van een medewerker niet meer wordt afgemeten aan
de gewerkte uren, maar aan de bijdrage die hij heeft geleverd aan het
geheel. Dit is een cultuuromslag waarbij het management een cruciale
rol speelt.

Office 365 en de social-enterprisefaciliteiten
Office 365 heeft veel functionaliteiten die kunnen bijdragen aan
het ontwikkelen van een social enterprise. Office 365 kan als
organisatiebreed platform worden ingezet om deze functionaliteiten aan
iedereen aan te bieden in de vorm van een virtueel kantoor.
Voorbeelden zijn:
• Microblogging: met Tweets vergelijkbare feeds waarmee je anderen op
de hoogte kunt stellen van waarmee je bezig bent of wat je bezighoudt.
Anderen kunnen jou volgen.
• Profiel: in het profiel bewaar je je skills en interesses zodat je door
anderen gevonden kunt worden. Dit maakt het mogelijk om snel
de juiste mensen te vinden voor een brainstorm, project of ander
samenwerkingsverband.
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• Teamsite: een omgeving om in een (ad hoc)team virtueel samen te
werken aan bijvoorbeeld documenten. De teamleden kunnen samen aan
nieuwe initiatieven werken voordat ze formeel gepubliceerd worden op
bijvoorbeeld een Wiki.
• Instant messaging en realtime unified communication: hiermee
kun je chatten en bellen met collega’s, direct vanuit bijvoorbeeld een
teamsite, nadat je hebt gezien dat je virtuele collega beschikbaar is.
Ook is het mogelijk om op die manier bijvoorbeeld screenshots uit te
wisselen. Daarnaast is videoconferencing een veelgebruikte functie.
• Discussion lists en groups: hier kun je discussies starten of bijwonen.
Als een onderwerp je interesseert, kun je bijdragen aan de discussie.
Er kunnen ‘special interest’-groepen gevormd worden om verder te
discussiëren door middel van bijvoorbeeld Yammer.
• Tagging: om publicaties gemakkelijker te vinden, kun je ze classificeren
met behulp van een taxonomie of een folksonomie. Door het volgen
van bepaalde tags kun je op de hoogte blijven van alles wat met een
bepaald onderwerp te maken heeft.
• Social bookmarking: door publicaties te liken of unliken kun je
aangeven wat je ervan vindt. Dit draagt bij aan de populariteit en invloed
van de betreffende publicatie. In de praktijk wordt dit ook gebruikt om
publicaties die invloedrijke personen aanbevelen eerder te lezen.
• Mashup: het integreren van informatiefeeds van buiten Office 365,
bijvoorbeeld integratie van Tweets of Facebook-statusupdates. Maar het
kan ook gaan om het integreren van informatie uit andere systemen van
binnen de organisatie. De verschillende informatiebronnen worden dan
gecombineerd en in de juiste context geplaatst.
• Weblog: bedoeld om wat langere artikelen te delen over je eigen
bevindingen, mening en onderzoeken. In combinatie met andere
publicatievormen kan dit bijdragen aan de samenwerking rond een
bepaalde uitdaging. Bijvoorbeeld door bepaalde onderwerpen toe te
lichten in een kort artikel.
• Wiki: een omgeving om samen met anderen te werken aan meer
formele, publieke documentatie, die gaandeweg steeds betere
informatie oplevert. Vaak begint zo’n publicatie in de vorm van een final
draft versie van een document waar meerdere mensen al aan hebben
samengewerkt. De publicatie wordt dan vervolmaakt in de Wikiomgeving en daar ook verder bijgehouden.
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• Social search: zoeken naar mensen met bepaalde kwaliteiten.
Door middel van gerichte zoekopdrachten kunnen collega’s met
bepaalde skills of interesses gevonden worden. Dit wordt gefaciliteerd
door de profielen van medewerkers van een organisatie.
• Volgen van mensen, documenten, sites en tags: hiermee kun je
zelf bepalen welke mensen, documenten, sites en tags (bijvoorbeeld
#mobielsociaal) je interessant vindt om te volgen en je kunt zien wie
jou volgen. Hiermee kunnen vele verschillende sociale interacties ook
gemonitord worden.
Het is belangrijk om deze tools in te bedden in de dagelijkse
werkzaamheden. Het meest ideaal is om Office 365 als centrale
digitale werkplek te gebruiken en de sociale tools die in de eerste fase
benodigd zijn ook direct beschikbaar te stellen. Al dan niet geïntegreerd
in Office en andere productiviteitssoftware. Toch is een organisatie dan
waarschijnlijk nog steeds geen social enterprise. Waar het uiteindelijk
om draait, is dat digitale sociale samenwerking gemeengoed is in
de bedrijfscultuur – van top tot werkvloer. Om de participatie zo
hoog mogelijk te krijgen, is het noodzakelijk om een goede socialbusinessstrategie op te zetten. Deze strategie zal vaak deel uitmaken
van een groter geheel. Bijvoorbeeld de introductie van Office 365 als
samenwerkingsplatform dat de bedrijfsstrategie en -doelstellingen
ondersteunt.

Strategie voor een social enterprise
Hoe gaat Office 365 helpen uw organisatie te transformeren tot een
social enterprise? Hoe kan het de visie en doelstellingen ondersteunen?
Deze vragen zullen al aan bod komen in de strategieworkshops met
managers, medewerkers en IT’ers. Deze input leidt niet alleen tot een
duidelijk beeld van wensen en verwachtingen vanuit IT en de business,
maar geeft ook inzicht in de actuele stand van zaken en de houding van
de organisatie ten opzichte van de social enterprise.
In de strategieworkshops zet Motion10 vaak het 4C-model3 in.
Hiermee kan worden bepaald wat de huidige stand van zaken is, wat
het gewenste niveau van samenwerking in de organisatie is en welke
Office 365-functionaliteiten een concrete bijdrage kunnen leveren om de
organisatie richting social enterprise te ontwikkelen.
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3 Bron: Enterprise 2.0 door Niall Cook
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Er zijn vier kwadranten in het 4C-model:
• Connection: mensen en content verbinden.
• Collaboration: samenwerken met een groep om kennis te produceren.
Functionaliteit die gebruikers in staat stelt om gestructureerd en
ongestructureerd samen te werken aan hetzelfde doel.
• Communication: mogelijkheden om digitaal te kunnen communiceren.
• Cooperation: samenwerken van individuen; kennis produceren
is niet het doel. Functionaliteiten die gebruikers in staat stellen om
gestructureerd en ongestructureerd samen te werken.

formality
Mashup
Social networking

Community Site
Wiki

Tagging

connection

collaboration
interaction

communication
Blogs
Social
Presence

Discussion
forum

cooperation
Social Search
Media Sharing

Instant
Messaging

Social Bookmarking

Deze categorieën overlappen elkaar. Collaboration en cooperation
zijn interactief van aard, er is meer focus op de groep dan op het
individu. Waar connection en collaboration formeler kunnen worden
geïnterpreteerd, is het vereist dat gebruikers op een gestructureerde
manier samenwerken.
Ook moet in kaart gebracht worden hoe volwassen de organisatie is
met betrekking tot de inzet van Office 365 als platform voor de social
enterprise. Daarbij gaat het dus niet alleen om de technologie, maar
zeker ook om organisatorische aspecten. Zoals in het vorige hoofdstuk
ook al aangegeven, is het Capability Maturity Model (CMM) een goede
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tool om te kunnen beoordelen of uw (IT-)organisatie al toe is aan
bepaalde functionaliteiten.
Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Kennisdeling

Niet delen

Afdeling
overstijgende
teams

Document
kennis silos

Vastlegging
kennis

Organisch
delen van
kennis

Communicatie

Traditioneel

Voip en chat

Video
conferenties

Content
gedreven
interactie

Organisatie
brede
content
gedreven
interactie

Verzameling

Onvindbare
content

Content
wordt
gepusht door
mensen

Content
wordt
gepusht via
workflow

Individuen
abonneren
zich op
content

Volgen van
personen en
onderwerpen

Content

Samenwerking bestaat
niet

Documenten
worden
centraal
gedeeld

Tagging

(Micro)
blogging

Persoonlijk
profileren

•
•
•
•
•

Een van de onderwerpen binnen het Motion10 CMM is social enterprise.
De verschillende niveaus op het gebied van social enterprise zijn:
Niveau 0: niet gebruikt
Niveau 1: experimenteren
Niveau 2: beschikbaarheid van de tools
Niveau 3: operationele sociale betrokkenheid
Niveau 4: ingebedde sociale cultuur
Op de diverse niveaus kan gekeken worden naar het verschil tussen
de huidige en de gewenste situatie. Dit bepaalt mede de passende
implementatie- en adoptiestrategie, de in te zetten tools en de inrichting
van de organisatie. Zo kan uit de uitkomsten van het CMM bijvoorbeeld
blijken dat de implementatie van SharePoint Online en Skype for
Business in Office 365 alleen niet genoeg is en er aanvullende social
tooling nodig is, zoals Yammer.
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Implementatie en beleid rond social tooling
In de strategie is bepaald welke features (functionaliteiten) de organisatie
gaat inzetten. Dit vormt de basis voor de implementatiestappen.
Bij de implementatie van de omgeving is het in ieder geval belangrijk om
de volgende globale stelregels te volgen:
• Stel niet gelijk alle social features van Office 365 beschikbaar, maar
begin met een beperkt aantal, gericht op de eerste fase.
• Creëer een taxonomie of faciliteer een folksonomie om tagging
waardevoller te maken en daarmee vindbaarheid van informatie te
verbeteren.
• Faciliteer mobiele, app-gebaseerde toegang omdat dit langzamerhand
de meestgebruikte vorm van toegang wordt.
Het ontwikkelen van social-businessinitiatieven verloopt vaak gefaseerd.
De balans tussen de initiatieven, governance en mensen bepaalt welke
koers de grootste kans op een succesvolle implementatie oplevert.
Samen met de benodigde infrastructuur noemen we dit het ‘social
enterprise framework’.

Medewerkers

Governance

Social
enterprise
framework

Initiatieven

Infrastructuur
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Beleid rond social-mediagebruik
Social media vervangen deels de interactie ‘in de wandelgangen’, rond
de koffiecorner en aan het bureau. Een belangrijk verschil is dat met het
gebruik van digitale middelen de interacties worden vastgelegd. Daar
staan mensen niet altijd bij stil. Impulsieve, ondoordachte interacties
kunnen de organisatie of persoon jarenlang achtervolgen. Het is voor
een organisatie de uitdaging om de balans te vinden tussen veiligheid
(risicobeheersing) en vrijheid van expressie. Duidelijke regels en
bewustwording bij de gebruikers van social media zijn daarbij van groot
belang.
Een social-mediapolicy maakt deel uit van het governanceplan en
beschrijft wat er bij het gebruik van social-mediatools – zowel binnen
de organisatie als daarbuiten – wel en niet geaccepteerd wordt. Soms is
een social-mediapolicy heel kort (‘Gedraag je bij het gebruik van social
media volgens de interne regels en normen en waarden’).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Een wat uitgebreidere variant zal de volgende onderwerpen bevatten:
Juist gebruik: het gebruik van logo’s en de juiste toepassing van foto’s
en andere bedrijfsinformatie.
Onbehoorlijk gebruik: vaak kan hiervoor het al aanwezige beleid
worden gebruikt, bijvoorbeeld voor e-mail.
Eigendom van informatie: het eigendom van gepubliceerde
informatie en ‘non-disclosure’ (geheimhouding).
Inhoud van derden: het gebruik van informatie van derden.
Vertegenwoordiging: hoe om te gaan met het wel of niet officieel
mogen vertegenwoordigen van de organisatie.
Ethisch verantwoord: wat wordt verstaan onder ethische
verantwoordelijkheid in het gebruik van social media.
Beveiliging van informatie: hoe om te gaan met bedrijfsgevoelige
informatie.
Records management: het bewaren van informatie die via social
media is gedeeld.
Review en monitoring: de regels voor het officieel reviewen van
informatie voordat deze naar buiten wordt gebracht en het monitoren of
dit wordt nageleefd.
Verantwoordelijkheid: de verantwoordelijk die mensen dragen voor
de informatie die zij publiceren.
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Een aantal van de in bovenstaande lijst genoemde zaken is
geautomatiseerd te sturen, maar een gedeelte zal altijd persoonlijke
aandacht behoeven.
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Besturen
Het kost waarschijnlijk veel tijd en moeite om uw organisatie klaar
te stomen voor Office 365. Als u wilt dat uw organisatie ten volle
kan profiteren van het nieuwe platform voor het ondersteunen van
verschillende bedrijfsprocessen, is het zaak om goed stil te staan bij het
in gebruik nemen, inrichten en configureren, uitrollen en de adoptie. In
het kort dus “Besturen”. Eigenlijk hadden we het woord “Bestieren” in
gedachten, maar dat klinkt, ondanks dat het in dit hoofdstuk beschreven
takenpakket beter samenvat, te ouderwets.
Nevenstaand overzicht is gebaseerd op het eerdergenoemde CMM.
Het geeft aan welke niveaus een organisatie moet doorlopen om volledig
in staat te zijn Office 365 als sociaal virtueel kantoor te gebruiken.
Automatisering van bedrijfsprocessen wordt steeds minder een
IT-aangelegenheid. SaaS en dus Office 365 is voor de business.
We signaleren bij onze projecten steeds vaker dat de traditionele
watervalaanpak voor het uitvoeren van ontwikkel- en implementatie
projecten minder populair wordt. Meer en meer worden projecten agile
uitgevoerd, waarbij vooral Scrum een veelgebruikte aanpak is.

“

Een agile aanpak bij het opzetten van een
samenwerkingsomgeving is eigenlijk de
enige goede optie. Daarbij het platform
zelf gebruiken voor het faciliteren van het
Scrum-team is een slimme keus.
Gemeente Halderberge, Fons van Oosterhout
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De combinatie van SaaS-platform en Scrum-traject blijkt in de praktijk
heel goed te werken. Dit zien we niet alleen bij software-ontwikkel
trajecten, maar ook op IT-support- en beheerafdelingen. Een goed
op elkaar ingespeeld team pakt allerlei kleine of grote projecten op.
In een aantal sprints werkt het team naar een ‘prima’ oplossing voor
een businessprobleem, dit uiteraard in nauwe samenwerking met de
business. Snelle resultaten die een duidelijke meetbare waarde leveren,
zijn hierbij in de regel het belangrijkste uitgangspunt aan het worden.

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Training

Geen training

Standaard
trainings
materiaal

Maatwerk
trainings
materiaal

Feedback
verwerken

Actieve
reviews

Organisatie

Geen
procedures

Service
desk

‘Tiger
teams’

Change
management

Modelkantoor of IWCC

Adoptie

Geen
adoptieplan

Gebruikers
documentatie

Platform
wordt
gepromoot

Feedback
cycle

Continue
optimalisatie

Technisch
support en
beheer

Geen support
en beheer
medewerkers

Algemene
support en
beheer desk

Toegespitste
support en
beheer

Proactief
support en
beheer

‘Supportability first’ bij
ontwikkeling

Configuratie
en
ontwikkeling

Geen
configuratie
en
ontwikkeling

Handmatige
configuratie

Ad hoc
maatwerk
functionaliteit

Ontwikkeling
in teams

Application
lifecycle
management

En dus wordt als vanzelfsprekend adoptie door de eindgebruikers
(zowel binnen als buiten de organisatie) steeds vaker centraal gesteld.
Want zonder adoptie realiseert u het volle potentieel van de oplossingen
niet. Uiteraard moeten ook de belangrijke architectuuraspecten in deze
aanpak worden meegenomen. Denk hierbij aan zaken als integratie,
veiligheid, supportability en – nog zo’n belangrijke – herbruikbaarheid.
SaaS leent zich bij uitstek voor het snel leveren van ‘prima’ resultaten.
Scrum is hierbij de ideale aanpak. Kortom: architectuur en agile gaan
prima samen. Mits van tevoren goed over de aanpak is nagedacht.
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Voor het grootste gedeelte ontstaan oplossingen in Office 365 door
middel van configuratie. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt
van de standaardmogelijkheden. Waar dit opportuun is, kunnen
verschillende SaaS-producten worden geïntegreerd of (SharePoint-)
apps worden aangeschaft. No code, tenzij het écht niet anders kan.
De business moet de afweging maken of dit echt noodzakelijk is.
Het creëren van een uniek stukje functionaliteit betekent namelijk dat
het traject en ook de oplossing zelf mogelijk een stuk complexer, en
dus in potentie kostbaarder worden. Wat de beslissing ook wordt, de
consequenties moeten telkens helder zijn.

Governance – just enough to get away with
Voordat een organisatie overgaat tot de strategische implementatie
van Office 365, moet er niet alleen worden nagedacht over de
informatiearchitectuur. Er moeten ook regels rond het inzetten van
deze technologie uitgewerkt worden. Er zijn vele voorbeelden van
implementaties die uit de hand zijn gelopen en niet meer te beheren zijn.
Dit kan voorkomen worden door heldere beleidsregels te definiëren met
de organisatie en de toepassing ervan zoveel mogelijk te automatiseren.
In de klassieke benadering wordt governance vaak als een vrij statisch
gegeven benaderd. Er wordt (eindeloos) vergaderd met alle stakeholders
en vervolgens worden de uitkomsten vastgelegd in een document.
Dit document verdwijnt vaak in een lade en wordt daarna niet meer
geraadpleegd, laat staan gehanteerd. Maar als adoptie het uitgangspunt
is voor alle implementatieactiviteiten, waarom dan ook niet een agile
aanpak op dit niveau? De organisatie neemt de implementatie niet
serieus als deze op basis van de watervalaanpak uitgevoerd wordt,
waarbij het beleid (governance) wordt ‘opgedrongen’. En daarbij komt
ook dat deze aanpak haaks staat op het principe dat de uitvoerende
organisatie verantwoordelijk is voor de inrichting en uitrol van het
platform. Die organisatie moet juist kunnen falen en kunnen leren van de
fouten die worden gemaakt.
Een governanceplan beschrijft de beleidsregels rondom implementatie
en beheer van het Office 365-platform en de ontwikkelingen hierop. Het
platform leeft en evolueert continu. Het governanceplan zal dus ook als
een levend document, of beter nog, een interactieve site moeten worden
benaderd, dat continu up-to-date gehouden wordt. Hierbij hoort het ‘just
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enough governance to get away with’-principe, om niet te verzanden
in een oneindig groeiende stapel van regels. Een pragmatische aanpak
waarbij de organisatie betrokken wordt bij en bijdraagt aan het beleid
is hier belangrijk. Natuurlijk moet de organisatie wel compliant zijn
aan wet- en regelgeving. In sommige organisaties moet hiervoor zelfs
een officieel certificaat behaald worden. Office 365 is voorzien van
een aantal ‘standaardstempels’. Maar dat wil nog niet zeggen dat de
organisatie bij de implementatie ervan ook nog steeds aan diezelfde
regels blijft voldoen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijke onderdelen in een governanceplan zijn:
Kwaliteitseisen.
Rollen en rechten.
Organisatie en procedures (site provisioning, publishing).
Accountability en auditability.
Training en support.
Service levels.
Contentstructuurplan (eisen aan contenttypes en documentlifecycles).
Richtlijnen voor maatwerk en het gebruik van (3rd party) apps.
Deployment en beheerrichtlijnen.
Adoptiestrategie en tools (quick reference cards, how-to videos, etc.).
Hoe met gebruikersfeedback om te gaan.

Business case
& scope bepalen

Voorbereiding
treffen voor
projectuitvoering

Verbeteren en
verfijnen

Governance
Voorbereiding
treffen voor
beheer en
ondersteuning

Beheer en
ondersteuning

Projectuitvoering
& gang naar
productie
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Maar in de eerste plaats zal er in het governanceplan aandacht
moeten zijn voor de adoptie van Office 365 binnen de organisatie. Uw
rendement uit de investering in een platform als Office 365 is volledig
afhankelijk van de adoptie én het vermogen van uw organisatie om te
kunnen adopteren.
In tegenstelling tot wat velen denken, is adoptie niet hetzelfde als
grootschalig communiceren. De meest efficiënte vorm van adoptie die
een organisatie kan bereiken, is mond-tot-mondreclame. Zoals Albert
Einstein al zei: “Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, dan begrijp je
het zelf nog niet goed genoeg.”
Het tegenovergestelde – een totaal gebrek aan adoptie – is de negatieve
roddel die ontstaat op het moment dat uw project voor de derde keer
uitloopt omdat de pilotafdeling de oplossingen niet heeft geaccepteerd.
Zorg dus dat uw organisatie gaat wennen aan vele kleine stapjes. Dat
gebruikers gaan wennen aan allerlei kleine projecten, kort van duur,
intensief en bovenal leuk om te doen omdat ze vrijwel onmiddellijk
resultaat opleveren. Zorg daarnaast dat de oplossingen die u de
gebruikersorganisatie wilt bieden hún oplossingen zijn. Dit is een
essentieel uitgangspunt bij het bepalen van de governance voor uw
Office 365-omgeving.
Governance moet onderdeel worden van de dagelijkse gang van zaken.
Daarbij helpt het niet om ernaar te kijken als een set aan beleidsregels
die moeten worden bijgehouden door een centrale governance
board. In plaats daarvan zouden de eigenaren van het beleid zich
moeten openstellen voor input vanuit de organisatie. In de moderne,
agile organisatie is iedereen bezig met governance. Het onderscheid
tussen beleidsmaker en medewerker zal hiermee kleiner lijken, en uw
beleidsmedewerker zal een faciliterende houding moeten aannemen in
de organisatie.
Wie totale adoptie wil bereiken, zal de gebruiker serieus moeten nemen
en naar hem moeten luisteren. Als organisatie moet u dus veel meer
decentrale besluitvorming kunnen faciliteren.
Want in de praktijk krijgt u te maken met reacties als:
• “Ik wil niet meer horen van de architect dat het geen standaardbouwblok
is; ik wil een oplossing.”
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• “Als ik een document wil opslaan, heb ik geen zin om tien velden in
te vullen omdat het informatiemanagementbeleid dat voorschrijft.
Anders doe ik het wel met Dropbox.”
• “Ik wil niet meer horen van de security officer dat het niet mogelijk
is om zonder two-factor-authenticatie en encryptie met een klant
aan een document samen te werken. Eerder heb ik in OneDrive een
projectorganisatie opgezet en op die manier kan ik onze patenten prima
delen met externe partijen.”
Wat we dus nodig hebben, is een transparante manier om beleidsregels
te delen én te challengen. Office 365 heeft diverse mogelijkheden
om ook hieraan te werken vanuit de social-enterprise gedachte.
Dus concreet:
• Een SharePoint-site opzetten met een takenlijst en een besluitenlijst.
• Social features gebruiken om de hele organisatie mee te nemen in de
discussie over het delen van documenten met externen op basis van
Live ID (in plaats van vijf maanden over dit onderwerp te vergaderen in
een besloten groep om vervolgens te implementeren en tot de conclusie
te komen dat het resultaat niet geaccepteerd wordt).
Met andere woorden: gebruik de mogelijkheden van Office 365 ook
om samen te werken aan inrichting, governance, beheer en adoptie.
Wanneer heeft u de eerste online Skype for Business-meeting met
collega’s van over de hele wereld om de voor- en nadelen van het
gebruik van Yammer door te spreken?

Agile implementatie volgens de modelkantooraanpak
Motion10 heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met
het implementeren van op Office 365 (en SharePoint) gebaseerde
oplossingen voor uiteenlopende organisaties. Dit hoofdstuk geeft een
goed beeld van wat er allemaal aan bod komt tijdens de implementatie
en adoptie van zo’n samenwerkingsomgeving.
Het is belangrijk om te realiseren dat de implementatie van een op Office
365 gebaseerde set van oplossingen op een andere manier tot stand
komt dan dat u voorheen gewend was. Een belangrijke factor daarbij
is dat Office 365 een continu veranderend platform is. Het is niet meer
zo dat u elke twee jaar (of langer) een nieuwe versie van de software
installeert en rustig aan de nieuwe features gaat uitrollen. Microsoft
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rolt elke paar maanden nieuwe en aangepaste functionaliteiten uit.
Sterker nog, er is pas bekend gemaakt dat men naar het ‘continuous
updates’ model gaat. Zelf herijken zij elke zes weken hun strategie en
ontwikkelplanning. Dat betekent nogal wat, ook voor uw IT-organisatie.
Ook uw organisatie zal hier in mee moeten gaan. En dat is geen
bedreiging, maar een mooie kans!
Hoe doorbreekt u samen met uw IT-organisatie, security officer en
beleidsmakers de reflexmatige reactie om weer een watervalproject
uit te voeren bij de implementatie van Office 365? Bent u in staat
om de volgende grote IT-teleurstelling uit te leggen aan de board?
Als het antwoord op deze vraag “nee” is, dan raden wij u een agile
implementatie-aanpak aan.
Hoe passen we succesvol agile methodieken toe bij de implementatie
van Office 365? We spraken al eerder over de 80/20-regel in het
kader van functionaliteit. Maar beseft u ook dat deze regel geldt
voor de verhouding tussen de ‘glas-halfvolmentaliteit’ van uw meest
productieve medewerkers (de kennisproducenten, 20 procent) en de
‘glas-halfleegmentaliteit’ van uw meest passieve medewerkers (de
consumenten en toepassers van kennis, 80 procent)?
Bij Motion10 hebben we ervaren dat het gestructureerd bundelen
van de krachten van de 20 procent (kennisproducenten) leidt tot een
spillovereffect in de rest van de organisatie. Dit wordt verduidelijkt in de
Bell Curve van het technologie-adoptieproces:
Innovators
2,5%
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Early Adopters
13,5%

Early Majority
34%

Late Majority
34%

Laggards
16%
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Door bij de implementatie van Office 365 de krachten van de innovators,
early adopters en het eerste deel van de early majority te bundelen, kunt
u met uw organisatie versneld de late majority en laggards aan laten
sluiten op de initiatieven van de eerste 20 procent.
Hierbij gelden de principes uit het Agile Manifesto4
Manifesto for Agile Software Development:
We are uncovering better ways of developing software by doing it and
helping others do it. Through this work we have come to value:
•
Individuals and interactions over processes and tools
•
Working software over comprehensive documentation
•
Customer collaboration over contract negotiation
•
Responding to change over following a plan
That is, while there is value in the items on the right, we value the items on
the left more.
Het manifesto werd in 2001 opgesteld, maar heeft nog niets aan kracht
verloren. Een projectleider die nog vasthoudt aan de watervalaanpak
krijgt hier wellicht de kriebels van. Maar tegenwoordig kunnen we niet
meer ontkennen dat een agile aanpak dé sleutel is tot succesvolle
implementatie van Office 365.
Om tot een werkelijke agile aanpak te komen voor de implementatie en
uitrol van Office 365, moet het voor u en uw organisatie duidelijk zijn
wat de essentie is. Hoe vertaalt u dit naar uw eigen organisatie, waar
het eerste Scrum-traject nog moet komen? En hoe vertaalt u dit naar
portfolio- en programmamanagement?
Het woord ‘over’ in de zinnen achter de bullets wordt soms
geïnterpreteerd als ‘ten koste van’ of ‘ten faveure van’. Maar dat is
het niet. Het is: als het om Scrum gaat, dan moet voor het Scrumteam duidelijk zijn dat de organisatie LEAN-principes gebruikt om haar
ambities te realiseren. Een organisatie die dit niet duidelijk weet te
communiceren, zal nooit de agility bereiken die een platform als Office
365 met zich mee kan brengen. Leer uw organisatie dus om snel te
kunnen falen! Want vertraagd falen is vaak de start van gebrekkige
4 www.agilemanifesto.org
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adoptie. Dus bezint eer ge begint en werk volgens het adagium: Think
big, act small, fail fast; learn rapidly.
Neem dus even de tijd en laat onderstaande principes achter het Agile
Manifesto ook even op u inwerken.

Principes van het Agile Manifesto5
We volgen deze principes:
•	Onze hoogste prioriteit is om onze (interne) klanten tevreden te stellen
door hen snel en continu waardevolle software ter beschikking te stellen.
•	Als blijkt dat de uitgangspunten of aanpak veranderd moeten worden,
spelen we daarop in. Ook als het proces al in een vergevorderd stadium
is. In agile processen kun je inspelen op veranderende omstandigheden.
Zo draagt het resultaat altijd bij aan de bedrijfsdoelstellingen.
•	Wij leveren frequent (wekelijks of maandelijks) werkende software op.
•	Medewerkers uit de business en ontwikkelaars werken intensief samen.
•	We bouwen projecten op rondom gemotiveerde personen. We geven
hen de omgeving en de support die ze nodig hebben, en vertrouwen
erop dat ze de klus klaren.
•	De meest efficiënte en effectieve methode om informatie te delen binnen
en buiten een ontwikkelteam is directe communicatie, liefst face-to-face.
•	Werkende software is de belangrijkste maat voor succes.
•	Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. We stellen de
sponsors, ontwikkelaars en gebruikers in staat voor onbepaalde tijd in
hetzelfde tempo door te gaan.
•	Continue aandacht voor technische topkwaliteit en goede ontwerpen
verbetert de agility.
•	Eenvoud is essentieel. Hoe minder werk er nodig is, hoe beter.
•	De beste architectuur, vereisten en ontwerpen ontstaan in
zelforganiserende teams.
•	Het team beoordeelt en bespreekt regelmatig de effectiviteit. Op basis
daarvan voeren zij de nodige aanpassingen door.
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Het modelkantoor als ontmoetingsplaats voor innovatie
met de business
Bij het lezen van dit boek vraagt u zich misschien af of de aanpak
belangrijker is dan het platform. Dat is inderdaad deels het geval. Office
365 is ‘slechts’ een iteratie op eerdere versies van Office, SharePoint,
Skype for Business en Exchange. Hoewel er nieuwe en veranderde
functionaliteiten zijn, is het technologische aspect grotendeels gelijk
aan de tools die uw medewerkers al gebruikten. Een verschil is dat het
technisch beheer van Office 365 in handen is van Microsoft, waardoor
nieuwe mogelijkheden vele malen sneller beschikbaar zijn. Verder is het
platform overal vandaan beschikbaar doordat het in de publieke cloud
draait.
Maar hoe faciliteert uw organisatie de ‘20 procenters’ (de producenten
van kennis)? Hebben zij een fysieke ontmoetingsplaats, een eigen plek?
Of zijn er alleen nog maar flexplekken en virtuele ontmoetingen en
moeten de voorlopers in hun samenwerking technologie gebruiken die
niet in uw organisatie aanwezig is?
U wilt de kennis en expertise van deze groep, hun glas-halfvolmentaliteit en vernieuwende aanpak effectief kunnen mixen met de
80 procent van uw organisatie die een gezonde dosis scepsis heeft.
Dit kunt u bereiken door voor het modelkantoor te kiezen bij de
implementatie van Office 365. Zorg voor een fysieke locatie waarin uw
medewerkers kunnen proeven van de nieuwe mogelijkheden die het
platform biedt. Een locatie die waar nodig en gewenst eenvoudig kan
worden ingezet als projectruimte voor uw eerste agile Scrum-traject(en)
met Office 365. Het modelkantoor moet het centrum van kennis en
expertise worden.
Op veel vlakken is het modelkantoor te vergelijken met een Information
Worker Competence Center (IWCC). Het is alleen pragmatischer; meer
hands-on. Het is dus geen leeg kantoor met een paar mooie plaatjes
over agile of Office 365 waar de nieuwste apparaten uitgestald staan.
Uw modelkantoor is bemenst; het is een kleinschalig innovatielab
waar ook over de nieuwe beleidsregels kan worden gediscussieerd.
Hier worden eenvoudig besluiten gefaciliteerd over bijvoorbeeld het
werken met externen aan een gevoelig onderwerp waarbij patenten
moeten worden gedeeld.
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Zorg ervoor dat in het modelkantoor de juiste competenties aanwezig
zijn om enerzijds de ervaringen te kunnen uitdragen en anderzijds de
mogelijkheden van het platform snel en effectief toe te kunnen passen
op een bepaalde businesscase. Bied hier ruimte voor fouten (vroeg
falen) om snel tot werkbare oplossingen te kunnen komen.
U wilt een zelflerende, zichzelf ontwikkelende organisatie? Realiseert
u zich dat uw strategie zich doorvertaalt naar heel veel verschillende
oplossingen. Misschien leidt deze zelfs tot nieuwe strategieën voor
samenwerken binnen en buiten de organisatie.

Agility op schaal
Meerdere agile teams zijn op basis van Scrum bezig met het creëren van
(deel)oplossingen op Office 365. Hoe vertaalt u deelresultaten door naar
de programma’s en portfoliomanagementactiviteiten die u tijdens het
bepalen van de strategie samengesteld heeft?
Het moge duidelijk zijn dat in onze optiek de watervalmethodiek niet
kan leiden tot de social enterprise. Wilt u dat uw (IT-)organisatie zich
doorontwikkelt via het modelkantoorprincipe, dan kunt u deze niet op
klassieke wijze blijven besturen. LEAN zal hier een rol moeten spelen.
Dat geldt ook op het niveau van portfolio- en programmamanagement,
onder meer bij de definitie van de volgende businesscases of
strategische doelstellingen.
Governance is ook in een agile wereld onverminderd belangrijk. Immers,
zonder governance zou er geen feedback op portfolioniveau mogelijk
zijn, bijvoorbeeld over budgetten. Ook de programmarapportage
moet geregeld zijn. En vanzelfsprekend is een centrale governance
verantwoordelijk voor het communiceren en borgen van regels rond
veiligheid, wet- en regelgeving, standaarden, kwaliteit en andere
architectuur- en releasecriteria.
Application Lifecycle Management6 (ALM) en Enterprise Project
Management (EPM)7 spelen een belangrijke rol in dit geheel. Ze maken

6 Met behulp van Microsoft Visual Studio Online
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7 Met behulp van Microsoft Project Online
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een gemeenschappelijk beeld mogelijk van alle informatie en activiteiten
rond applicatieconfiguratie, -ontwikkeling en projectvoortgang.

•
•
•

•
•
•

Omdat alle betrokkenen dezelfde informatie gebruiken en delen, wordt
het mogelijk om de volgende voordelen te realiseren:
Betere samenwerking tussen de business en IT; betere afstemming van
de wensen en eisen van de business op de IT.
Betere controle op IT-governance doordat verantwoordelijkheden
helder zijn.
Verbeterd projectmanagement door betere planning, betere
voortgangsmonitoring en effectievere rapportage. Dit alles is mogelijk
door het gebruik van een geïntegreerde toolset die zorgt voor één versie
van de waarheid.
Verbeterde kwaliteit van de uiteindelijke oplossing. Deze sluit aan bij de
vooraf gedefinieerde requirements en kwaliteitseisen.
Kortere ontwikkelcycli en hogere productiviteit door gedeelde best
practices en procesmatig leren.
Oplossingen kunnen sneller worden ontwikkeld en aangepast, wat de
organisatie wendbaarder maakt.
Wil een organisatie strategische voordelen behalen en daadwerkelijk
innoveren met nieuwe technologie als Office 365, dan is business- en
IT-alignment noodzakelijk. Meerdere Scrum-teams configureren en
ontwikkelen tegelijkertijd verschillende (deel)oplossingen op het Office
365-platform. Daarbij is het noodzakelijk om een gestructureerde
aanpak beleidsmatig te faciliteren en tactisch en operationeel te
hanteren. Hierbij worden architectuur en andere beleidsregels op
een tactisch of strategisch niveau in acht genomen. Daarbij kan
er telkens worden bijgesteld en verbeterd. Zaken als eenvoud en
duurzaamheid zijn op deze niveaus van groot belang. Vanuit portfolio
en programma’s moet er sturing zijn voor de Scrum-teams, die ook in
eenzelfde cadans oplossingen moeten opleveren en daarbij de visie en
bedrijfsdoelstellingen helpen realiseren.
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Motion10 heeft positieve ervaringen met de modelkantooraanpak
in combinatie met het Scaled Agile Framework (SAFe)8 bij Office
365-implementaties.
Business owners met
programma doelstellingen

Programma
backlog

Team
backlog

• Product owner
• Scrum master
• Ontwikkelaars & testers

Team
backlog

• Product owner
• Scrum master
• Ontwikkelaars & testers

Het Office 365-modelkantoor in de praktijk
U bent wellicht op ideeën gekomen en wilt alvast beginnen met de ROIcalculatie van Office 365. In uw projectbrief komt u een paragraaf tegen
over bestedingen. Bent u klaar om een sprong in het diepe te maken?
Want hoe maakt u inzichtelijk wat dit implementatieproject gaat kosten?
En wat de directe opbrengsten zullen zijn?
Net als bij de aanschaf van Office 365 verschuift de projectkostenbalans
van ontwikkel- en aanschafskosten naar operationele kosten.
Zelflerende en zelfsturende teams moeten bewust worden gemaakt van
de noodzaak om waardevolle oplossingen te leveren.
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8 www.scaledagileframework.com
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Dit gebeurt vaak in de vorm van softwareimplementaties die
besparingen bewerkstelligen of commerciële resultaten (meetbaar)
positief beïnvloeden.

Idee
Idee

Idee

Optimaliseren

Doelstellingen

Adoptie
Monitoren

Functionaliteit
implementeren
Modelkantoor
Medewerkers

Beheren

resultaat

Uitrollen

resultaat
Om tot een duurzame modelkantooraanpak te komen, moet voortdurend
met de teams worden geëxperimenteerd en gevalideerd. Zo blijft de
snelheid waarmee waardevolle software wordt geleverd en resultaten
worden geboekt constant.
Om dit te bereiken, heeft Motion10 een aanvangskalender ontwikkeld
waarmee een nieuw agile team kan worden geformeerd. In hoofdlijnen
bestaat deze uit de volgende vijf sprints.
Sprint 0 – Zorg voor de omgeving en supportstructuur
Aangezien ruimte en (project)budgetten niet altijd in een paar weken te
realiseren zijn, kan sprint 0 ook worden omschreven als het uitvoeren
van een strategietraject en het vaststellen van middelen. Van de vijf
sprints waarin u de eerste fase van uw modelkantoor opzet, is dit dus de
minst voorspelbare. In uw organisatie moet plaats gemaakt worden voor
het modelkantoor. Het dient een afgesloten ruimte te zijn die plaats biedt
aan minimaal acht werkplekken.
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Hiervan moeten er minimaal drie permanent bemand zijn gedurende de
looptijd van het modelkantoor en de hierin uit te voeren projecten.
Verder is het noodzakelijk om realistisch te zijn over de verschuiving
van ontwikkel- en aanschafskosten naar operationele kosten.
Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag. U en uw organisatie
moeten zich er van bewust zijn dat het faciliteren en stimuleren van de
verandering in aanpak ook zijn budget kent. De werkelijke waardecreatie
met softwareoplossingen begint zodra het modelkantoor volledig
operationeel is.
Concreet betekent dit dat in sprint 0 wordt gewerkt aan de gezamenlijke
uitgangspunten en randvoorwaarden voor implementatie. In de
functionele zin maken we op basis van een voorbeeldbacklog inzichtelijk
welke bouwstenen beschikbaar zijn. Met een gestandaardiseerde
backlog voor de thema’s organiseren, creëren, ontdekken en delen krijgt
uw organisatie direct een visuele impuls in termen van de mogelijkheden
van Office 365. Eén die eenvoudig en snel kan worden vertaald naar uw
situatie.
Als het gaat om de techniek hanteert Motion10 FastTrack, een
accelerator van Microsoft voor de technische inrichting van uw Office
365 omgeving en de te hanteren migratie- en adoptiestrategie. Met
FastTrack worden kunnen eventuele technische blokkades snel
inzichtelijk gemaakt en kan gestructureerd worden gewerkt aan het
overkomen oplossen daarvan. Verder krijgt u de toegang tot Microsoft
support en tot materialen die u kunnen helpen bij het opstellen van de
communicatie richting de eindgebruikers.
Bij de afronding van sprint 0 heeft u dus uw plan gereed en is de
omgeving gereed voor uitrol. En Er kan dan kan gestart worden met het
eerste begin van de migratie van gegevens uit bijvoorbeeld uw lokale
Exchange of SharePoint on-premise omgeving en de uitwerking van
user stories voor een eerste oplossing.
Sprint 1 – Selecteer gemotiveerde individuen voor het modelkantoor
Een selectieproces voor een zelforganiserend en zelflerend team, heeft u
daarbij veel aan de bestaande HR-processen en –procedures? Hoe krijgt
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u de juiste mix van medewerkers en ontwikkelaars in het team?
En wat is hiervan het effect op de cadans waarin ontwikkeld wordt?
In deze sprint zult u uit de eerste groep uit sprint 0, die bij de workshops
in het strategietraject betrokken waren, een aantal mensen de ruimte
moeten bieden om zich aan te sluiten bij het modelkantoor. Het is hierbij
onmisbaar dat het management het team positief stimuleert. Gebruik
één tot drie weken om met de potentiële modelkantoormedewerkers
voor te bereiden op de volgende sprint. Begin met structureel te werken
aan het eigen dagelijkse werk op de nieuwe locatie en houd regelmatig
een open discussie over de te hanteren methodiek. Deze sprint dient te
worden gefaciliteerd door een agile practitioner9. Ook leent deze periode
zich uitstekend voor klassikale training van modelkantoormedewerkers
over Scrum en/of SAFe.
Sprint 2 – Leer het platform kennen en begrijp de principes uit het
Agile Manifesto
In deze sprint begint het daadwerkelijke proces van agile realisatie
en oplevering van softwareoplossingen; dit is de kennisopbouwfase. In deze sprint simuleert een agile practitioner een sprint met
de modelkantoormedewerkers. Hierbij hanteert hij drie tot vijf vooraf
gedefinieerde bedrijfsmatige scenario’s met bijhorende demo-,
configuratie- en code-voorbeelden in Office 365. Hierbij worden ook alle
ondersteunende tools voor de sprints in gebruik genomen en toegelicht.
Sprint 3 – Ontwerp en bouw de eerste oplossing die straalt van
eenvoud
Na de eerste dry-run realiseren de modelkantoormedewerkers een
oplossing voor één van de doelstellingen uit het strategietraject. De agile
practitioner begeleidt dit proces. Hierbij stimuleert hij vooral de reflectie
binnen het team en het delen van ervaringen. Beide zaken zijn belangrijk
in de dagelijkse werkroutine. Verder wordt er gezamenlijk gewerkt aan
de betekenis en het belang van de stelling ‘klaar-is-klaar’. Hierdoor
wordt het zelfsturend en zelflerend vermogen van het team bevorderd.
Oplossingen kunnen altijd beter en mooier, maar wat zijn de minimale
(kwaliteits)vereisten waar de (volgende) oplossing aan moet voldoen?
9 Een ervaren consultant of projectmanager die meerdere agile teams op basis van Scrum,
Extreme Programming, SAFe of een combinatie hiervan succesvol heeft gevormd en
begeleid.
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Wat is de belangrijkste doelstelling en wat is het resultaat als de
oplossing is gerealiseerd? En van nog groter belang: wie is de (interne)
klant, hoe krijg ik die betrokken en hoe draag ik zorg voor adoptie?
Sprint 4 – Evalueer de resultaten, het proces en identificeer de
verbeterpunten voor de volgende sprint
In de laatste sprint volgens de aanvangskalender wordt een evaluatie
uitgevoerd. Wat zijn de resultaten, hoe ervaart de opdrachtgever
deze, hoe verbetert het team in de volgende sprint? Daarnaast wordt
de nodige tijd besteed aan de backlog(s). Wat is er blijven liggen en
waarom? En wat zijn de consequenties van de nieuwe backlog die
gaandeweg in de sprints is ontstaan?
In deze sprint wordt dieper ingegaan op hoe het team proactief kan
omgaan met veranderende doelstellingen en vereisten. Het is de
laatste sprint waarmee de cadans voor de komende sprints wordt
bepaald. U en uw organisatie zijn op weg naar agile ontwikkeling en
implementatie van oplossingen op basis van het Office 365-platform!

Wat heeft u verder nog nodig voor het modelkantoor?
Het uitgangspunt voor de modelkantooraanpak is dat alle ontwikkeling
van softwareoplossingen wordt uitgevoerd op clouddiensten van
Microsoft. Alle basisactiviteiten (buiten een ruimte en projectbudget
voor de eerste sprints en de verder te realiseren doelstellingen),
inclusief de tools die nodig zijn om de Scrum rituelen te faciliteren (zoals
bijvoorbeeld het Scrum board hierboven) kunnen dus met Office 365
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worden ondersteund. Wilt u gebruik gaan maken van de geavanceerde
ALM- en EPM-mogelijkheden van Visual Studio Online of Project
Online? Motion10 kan u verder ondersteunen bij de implementatie van
deze uitbreidingen op uw online diensten. Ook als het gaat om het
(procesmatig) initiëren van meerdere Scrum-trajecten over meerdere
Scrum-teams.

Succesvolle adoptie van een grote verandering
De komst van een sociaal samenwerkingsplatform gaat ook in uw
organisatie grote veranderingen teweeg brengen. Het kan flink ingrijpen
in de bedrijfscultuur. Waar het in het verleden misschien niet gebruikelijk
was om buiten de eigen afdeling te communiceren (laat staan samen
te werken), zullen de muren snel doorbroken worden met de inzet van
Office 365 en de modelkantooraanpak.
Daarom is het voor een succesvolle implementatie cruciaal dat het
management continu rekening houdt met de zachte (mens)kant van
de oplossing en dat deze in balans is met de harde (IT-)kant. Het is
noodzakelijk dat de leiding een actieve rol inneemt bij het faciliteren en
begeleiden van de verandering. Dit kan de implementatie van Office 365
maken of breken. De kennis en ervaring die Motion10 heeft opgedaan,
en haar consultants die dit soort implementaties vaker succesvol
hebben begeleid, zullen hierbij van grote waarde zijn.

Checklist succesvolle adoptie

•
•
•
•
•
•
•
•

De volgende zaken zijn van belang voor een succesvolle adoptie van
Office 365 als sociaal samenwerkingsplatform, ongeacht de gekozen
implementatieaanpak en technologische oplossingen.
Zorg voor een adoptiestrategie.
Maak de materiedeskundigen de helden, zij trekken gebruikers aan.
Zorg voor mobiele toegang via smartphone of tablet (al dan niet met
apps).
Bedenk: het is een evolutie, geen revolutie.
Val niet terug in oude gewoontes (e-mailbijlagen!) als het even tegenvalt,
maar doe er iets aan.
Behandel medewerkers als klanten van de nieuwe organisatie.
Begin klein (‘think big, act small’).
Zorg ervoor dat gebruikers beloond worden, bijvoorbeeld als zij hun
profiel of metagegevens invullen.
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• Bedenk dat het veel moeilijker is om de gebruikers met het platform te
laten werken dan het beschikbaar te maken.
• Implementeer een mentor/buddy-systeem.
• Integreer de tools in de bestaande applicaties, zodat het niet nodig is
om telkens te wisselen van omgeving.
• ‘No users, no glory’ – er is een kritieke massa nodig om het virtuele
kantoor tot een succes te maken.
• Het management moet het platform actief gebruiken en uitdragen.
• Meet het succes en blijf het platform daarop afstemmen en continu
optimaliseren.

Voordelen van een succesvol in gebruik genomen
virtueel kantoor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het proces goed verloopt, zullen medewerkers langzamerhand de
voordelen van Office 365 ervaren:
Het wordt makkelijker om de beste mensen in de organisatie voor een
specifieke taak te identificeren.
Informatie maakt echt ‘machtiger’ (maar dan collectief).
Het is leuker én efficiënter om zo te werken.
Nieuw onderzoek is sneller klaar.
Het connecten met materiedeskundigen is laagdrempeliger.
Je hoeft minder te reizen. Dit leidt tot een besparing van kosten en tijd,
en draagt bij aan duurzaamheid.
Er ontstaan verrassende relaties die leiden tot goede samenwerking.
Er wordt meer geïnnoveerd.
Sociale samenwerking wordt iets vanzelfsprekends.
Tot slot nog een belangrijk advies: adoptie van het Office 365-platform of
een nieuwe oplossing op het platform is geen eenmalige actie. Er komt
continu feedback waarmee het virtuele kantoor steeds verder verbeterd
kan worden. Governance en adoptie zijn dan ook nauw verbonden. Het
modelkantoor is een uitermate geschikt vehikel om deze zaken bij elkaar
te brengen.
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Uitbreiden
Een standaard Office 365-omgeving kan op een aantal manieren
uitgebreid worden om nog meer geïntegreerde functionaliteiten te
bieden. Deze SaaS-producten en apps sluiten naadloos aan bij de
bestaande omgeving, zodat de gebruiker het gevoel heeft dat hij in
dezelfde applicatie blijft werken.
Te denken valt aan:
• Yammer voor nog betere social feeds en integratie daarvan in
applicaties.
• Dynamics CRM Online integreren om de klant nog beter in beeld te
krijgen.
• Project Online om van simpel taakgericht werken te groeien naar
portfoliomanagement.
• Installeren van (door derden ontwikkelde) apps vanuit de App Store.
• Ontwikkelen van maatwerk apps.
• Uitgebreidere werkstroommogelijkheden met bijvoorbeeld Nintex.
• Automatisering van beleidsregels, migratie en archivering door middel
van de oplossingen van Metalogix of AvePoint-tools.

“

Door functionaliteit en data via apps
aan gebruikers aan te bieden hopen wij
onze bedrijfskritische processen nog
verder te automatiseren en de kans op
fouten verder te minimaliseren. Apps
maken het mogelijk om functionaliteit
op verschillende devices, zoals een
Windows Surface, te benaderen.
Livit Orthopedie, René van der Horst

”

69

Samenvatting
Office 365 is het software-as-a-service (SaaS) cloudplatform van
Microsoft voor het ontsluiten van bedrijfsbrede samenwerkings-,
communicatie- en e-mailmogelijkheden. Met Office 365 kunnen (delen
van) primaire of secundaire bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd
en geoptimaliseerd. Office 365 is doorspekt met social tools om de
samenwerking tussen mensen te bevorderen. Daarmee sluit het aan
bij de manier van contacten onderhouden en informatie uitwisselen die
mensen ook in hun privéleven gewend zijn.
Een social enterprise of een organisatie die Office 365 inzet om een
volwaardig virtueel kantoor te creëren, moet rekening houden met een
passende aanpak van implementatie, inrichting, beheer en governance.
Een traditionele watervalaanpak leidt niet tot het gewenste resultaat,
voornamelijk omdat deze voorbijgaat aan het betrekken van de business
en het continu evoluerende platform. In een moderne aanpak is agile
het sleutelwoord. Het resultaat van een agile aanpak is een product
dat beter aansluit bij de behoeften én dat kan rekenen op een groot
draagvlak doordat de business vanaf de start betrokken is en dus
invloed heeft kunnen uitoefenen op proces en resultaat.
Dit boek schept duidelijkheid in wat erbij komt kijken om Office 365
strategisch in te zetten als virtueel kantoor en geeft inzicht in een agile
implementatie- en adoptieaanpak die zich in de praktijk inmiddels keer
op keer bewezen heeft.
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Lijst van termen en
afkortingen
•

•

•
•
•

•

•

De volgende termen en afkortingen zijn in dit boek veelvuldig gebruikt (in
alfabetische volgorde):
Agile (letterlijk: behendig, lenig): ontwikkeling in korte, overzichtelijke
perioden, waarbij het ontwikkelteam zeer intensief samenwerkt,
persoonlijk communiceert en ook de samenwerking zoekt met andere
belanghebbenden in het project. Het team speelt voortdurend in op
veranderende omstandigheden. Het eindresultaat sluit aan bij de
behoeften in de organisatie en is direct bruikbaar.
ALM: Application Lifecycle Management. Een methode voor
gestructureerde applicatieontwikkeling waarbij zowel de business als IT
op basis van dezelfde informatie naar bruikbare oplossingen toewerken.
API: Application Programming Interface. Moderne (SaaS) applicaties en
apps wisselen informatie uit door elkaars API’s aan te roepen.
Backlog: De Scrum-benaming voor een overzicht van de dingen die
nog gedaan moeten worden.
BI: Business Intelligence. Tooling om inzicht te krijgen in de performance
van de bedrijfsprocessen om daarmee de processen te kunnen
optimaliseren.
BPM: Business Process Management. Een gedachtengoed en daarop
aansluitende set van tools om procesgerichte bedrijfsvoering en
continue optimalisatie mogelijk te maken.
BYOD: Bring Your Own Device. Medewerkers sluiten hun eigen tablet of
smartphone aan op het bedrijfsnetwerk.
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• CMM: Capability Maturity Model. Een model en aanpak om de
volwassenheid van (delen van) IT-oplossingen en de bijbehorende
organisatie te verbeteren en managen.
• CRM: Customer Relationship Management. Een systeem dat
gebruikt wordt om te registreren wat met klantcontact te maken heeft,
bijvoorbeeld Microsoft Dynamics CRM of SalesForce.
• DMS: Document Management System. Alles wat met het beheer van
documenten(stromen) te maken heeft.
• ECM: Enterprise Content Management. Een allesomvattend begrip rond
het beheren van bedrijfsdata.
• EPM: Enterprise Project Management: Met een EPM-tool als Microsoft
Project Online kunt u prioriteiten stellen voor projecten en resources en
deze tevens effectief beheren.
• ERP: Enterprise Resource Planning. Een systeem dat gebruikt wordt om
alle resources van een organisatie te beheren en plannen, zoals SAP of
Microsoft Dynamics AX.
• Exchange: Onderdeel van Office 365 dat het mogelijk maakt om e-mail
uit te wisselen.
• Folksonomie: Folksonomie is een samentrekking van de woorden folk
(mensen) en taxonomie. Het is een vorm van ordening van gegevens
door gebruikers zelf, op basis van consensus.
• IWCC: Information Worker Competence Center. Een centraal loket, een
afdeling of een groepje waar kennis wordt geborgd en gedeeld over het
inrichten, uitrollen en beheren van Office 365 als platform.
• KPI: Key Performance Indicators. Vooraf ingestelde indicatoren die
(realtime) bepaald worden door BI en eenvoudig inzicht geven in de
gezondheid of het succes van bepaalde processen.
• PaaS: Platform as a Service. Een cloudvorm waarbij een platform als
dienst wordt geboden, waarop (maatwerk)applicaties kunnen worden
gedraaid.
• SaaS: Software as a Service. Een cloudvorm waarbij software als een
dienst wordt afgenomen.
• SAFe: Scaled Agile Framework. Een aanpak om vanuit portfolio en
programma’s met inachtneming van architectuur meerdere agile teams
op een schaalbare manier oplossingen te laten creëren.
• Scrum: Een flexibele manier om (software)producten te maken. Er
wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met
een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software)producten
opleveren.
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• SharePoint: Onderdeel van Office 365 dat het mogelijk maakt om
informatie op te slaan, te delen en eraan samen te werken.
• Skype for Business : Onderdeel van Office 365 dat het mogelijk maakt
om te communiceren door middel van telefonie, chat en video.
• SOA: Service Oriented Architecture. Moderne bedrijfsapplicaties
worden ontwikkeld volgens deze dienstengeoriënteerde architectuur en
communiceren daardoor moeiteloos met elkaar. Dit is van toepassing op
zowel web services als API’s.
• Sprint: Scrum-term die een projectiteratie of projectdeel aangeeft,
meestal duurt dit één tot vier weken
• Taxonomie: De wetenschap van het indelen van objecten in groepen.
Een taxonomie is een ordening die in principe steeds wordt aangepast
aan de hand van nieuwe ontdekkingen en inzichten. Verschillende
taxonomische indelingen kunnen naast elkaar bestaan.
• Yammer: Onderdeel van Office 365 dat het mogelijk maakt om
vluchtige informatie te delen door middel van zogenaamde social feeds.
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Gijs in ’t Veld is CTO bij Motion10 en als zodanig
verantwoordelijk voor technische visie, innovatie en strategie.
Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de IT als architect en
adviseur. Gedurende 2006-2013 is hij 7 maal uitgeroepen tot
Microsoft Most Valuable Professional (MVP) vanwege zijn vele
bijdragen aan de community op het gebied van integratie,
SOA en cloud computing op basis van het Microsoft
Application Platform en Cloud OS. Als Expert is hij verbonden
aan Computable voor de topics BPM, Cloud Computing en
Architectuur. Vele Nederlandse en Engelstalige publicaties
van zijn hand op het gebied van SharePoint (Online), BizTalk
(Services), Office 365 en Azure zijn in de afgelopen jaren
verschenen. Microsoft Nederland zet hem regelmatig in als
pre-sales op complexe Applicatie Platform Optimalisatie
trajecten. Gijs kan gevolgd worden op linkedin.com/in/gintveld
en twitter.com/gintveld.
Gerard Doeswijk is als Principal Consultant bij Motion10
verantwoordelijk voor verschillende Office 365 implementaties
en gerelateerde Scrum-trajecten. Vanaf 2003 houdt hij
zich bezig met SharePoint technologie en aanverwante
Microsoft producten. In 2010 voerde hij zijn eerste Office 365
implementatie uit, toen nog bekend als de Business
Productivity Online Suite (BPOS). In zijn huidige rol adviseert
hij grote ondernemingen bij de definitie van hun roadmap,
governance-, requirementsmanagement- en projectaanpak.
Hij werkt daarnaast als adviseur regelmatig samen met
Microsoft Consulting Services op het gebied van SharePoint
en SQL Server Business Intelligence. Eerder publiceerde
Gerard het artikel “Application-lifecyclemanagement, garantie
voor succesvolle innovatie” en was hij diepgaand betrokken
bij de totstandkoming van het boek “SharePoint 2013 in
Bedrijf” van Microsoft Press. Gerard kan gevolgd worden op
linkedin.com/in/gdoeswijk en twitter.com/windroiddotcom.

