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Het is opmerkelijk dat in deze moderne tijd waar in 
verbinding staan met de wereld door het internet met o.a. 
Google, LinkedIn, Twitter en Facebook heel gewoon is, het 
openlijk en transparant samenwerken binnen bedrijven nog 
geen gemeengoed is. In veel organisaties die we tegenkomen 
kijkt men zelfs nog met huiver naar aanwezigheidstools, het 
organisatiebreed beschikbaar maken van kennis en een open 
tenzij beleid voor documenten. Wat als Pietje van Afdeling X 
er met 'mijn kennis' vandoor gaat? Tja..., wat zou er dan 
gebeuren: wellicht kan diegene dan beter de klant te woord 
staan, interne issues sneller oplossen of collega's beter 
informeren? Kennis hebben was vroeger macht, kennis delen 
is momenteel kracht. En noodzakelijk om als organisatie in 
deze wereld te overleven. In een wereld waar 
kostenbesparingen en innovatiekracht steeds belangrijker 
worden. 

Het verschil tussen de manier waarop men privé omgaat met 
het delen van informatie en de manier waarop dit zakelijk 
gebeurt, is grotendeels te verklaren vanuit de 
vrijblijvendheid die er privé is. Er spelen geen andere 
belangen, het individu is autonoom en het effect is niet altijd 
merk- en voelbaar. Echter, in de zakelijke wereld, is 
informatie al snel politiek beladen. Denk aan 
afhankelijkheden en carrièremogelijkheden. Daarnaast 
wordt nog op traditionele manier gestuurd en beoordeeld. 
Hierdoor handelen medewerkers noch functie- of afdeling-
overstijgend, noch in een open verbinding met de 
leidinggevende. Kennis wordt vaak niet gedeeld of pas 
wanneer dit de status Definitief heeft. 

Het implementeren van nieuwe manieren van werken, waar 
openlijk werken en kennisdelen centraal staan, kan flink 
botsen met dit soort culturele weerbarstigheden.

HOOFDSTUK 1

introductie
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“ER WORDT NOG VAAK OP

TRADITIONELE MANIER

GESTUURD EN

BEOORDEELD. HIERDOOR

HANDELEN MEDEWERKERS

NOCH FUNCTIE- OF

AFDELING OVERSTIJGEND, 
NOCH IN EEN OPEN

VERBINDING MET DE

LEIDINGGEVENDE.” 



Menig SharePoint traject start met het binnenhalen van 
SharePoint als hét wondermiddel voor uitdagingen 
vanuit IT of Communicatie. Denk aan het te grote aantal 
bytes aan bestanden die rondzwerven in mail en op 
netwerkschijven. Of de wens om medewerkers beter te 
informeren via publicaties op een intranet. 

Echter, de ervaring leert dat bij beide aanvliegroutes, 
eenzijdig vanuit IT of vanuit Communicatie, de business 
onvoldoende aangehaakt is, met een suboptimale 
benutting van de SharePoint omgeving tot gevolg. 
Sterker nog, de SharePoint omgeving komt niet verder 
dan een eenvoudig intranet of blijft hangen op een 
Document Management Systeem. Een Document 
Management Systeem dat er in spiegelbeeld uit ziet als 
een fileshare, met dezelfde lage terugvindbaarheid van 
informatie, weinig (tot nul) bezoekers/gebruikers en 
inefficiënte werkwijzen. 

HOOFDSTUK 2

SharePoint wondermiddel?
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“DE SHAREPOINT

OMGEVING KOMT NIET

VERDER DAN EEN

EENVOUDIG INTRANET OF

BLIJFT HANGEN OP EEN

DOCUMENT

MANAGEMENT SYSTEEM.” 



Op deze wijze biedt SharePoint weinig toegevoegde 
waarde, maar is het gewoon een nieuw jasje om oude 
werkwijzen (oude wijn in nieuwe zakken). En dát geeft 
een nare nasmaak, gezien de benodigde investeringen 
om SharePoint aan te schaffen (hardware en licenties) 
en te implementeren. Achteraf repareren door gedegen 
adoptie of meer gebruikersgemak is dan vaak lastig en 
het systeem krijgt de schuld. 

Kortom, er is een villa aangeschaft waar vervolgens 
maar in één kamer geleefd wordt. Daarnaast worden 
voor andere problemen in de business nieuwe woningen 
aangeschaft, terwijl de inrichting van een andere kamer 
in de villa  een prima oplossing kan zijn. 

SharePoint blijkt geen wondermiddel, maar een Paard 
van Troje. 
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“SHAREPOINT BLIJKT GEEN

WONDERMIDDEL, MAAR

EEN PAARD VAN TROJE. ” 



SharePoint is bedoeld om organisaties te ondersteunen 
in het openlijk en transparant samenwerken. In het 
kennisdelen binnen de organisatie en vanuit de 
organisatie met de omgeving. Dit oorspronkelijke doel 
en daarmee de meerwaarde van het product zien wij 
maar mondjesmaat tot zijn recht komen. Hoe overkomt 
dit toch zoveel organisaties? Welke oorzaken liggen 
hieraan ten grondslag? 
Wij zien de volgende oorzaken vooral terug in de 
praktijk: 

onbekendheid met het product
Ten eerste speelt onbekendheid met het product 
SharePoint een grote rol. SharePoint is een platform met 
veel mogelijkheden, die men vaak niet allemaal kent of 
niet op waarde kan schatten. Dit resulteert in een 
gerichte aanpak vanuit Communicatie of IT, waardoor de 
oplossing niet de mogelijkheden van het product in de 
volle breedte benut. 

HOOFDSTUK 3

oorzaken van moeizame
SharePoint implementaties
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het aanzetten van SharePoint levert geen voordeel, de 
invulling en manier van werken wel 

De implementatie van het product,  tezamen met een 
nieuwe manier van werken, daar gaat het om. 
SharePoint koop je als een leeg huis waarbij alleen de 
muren worden neergezet. De rest; denk aan materialen, 
kleurstelling, eventuele extra wanden, meubels dien je 
als organisatie zelf uit te werken. 

het feestje van IT, onvoldoende aansluiting met de 
business en weinig aandacht voor adoptie 
Ten derde wordt SharePoint vaak als een IT systeem 
geïntroduceerd met de daar bijbehorende 
knoppencursus. Er wordt niet of onvoldoende stil 
gestaan bij de optimalisatie van de bedrijfsprocessen in 
zijn geheel. Daardoor komt slimmer of efficiënter 
samenwerken niet of maar gedeeltelijk uit de verf.  Het 
kijken naar wat er echt gebeurt op de werkvloer en hoe 
het systeem mensen echt kan ondersteunen, dat krijgt 
vaak onvoldoende aandacht.

Resumerend wordt SharePoint regelmatig maar half in 
gebruik genomen of wordt er op een oude manier 
gewerkt met een nieuw tool. En dat terwijl de initiële 
investering best groot is en het kleine beetje extra om er 
echt een succes van te maken ruimschoots de moeite 
waard is. 
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“HOE HET SYSTEEM

MEDEWERKERS ECHT KAN

ONDERSTEUNEN, DAT

KRIJGT VAAK

ONVOLDOENDE

AANDACHT.”



Herkenbaar? Kun je als organisatie nog bijsturen? 

Oftewel, is er nog hoop voor (reeds gedane) SharePoint 
implementaties? Is het nog mogelijk het digitale 
samenwerkplatform tot een succes te maken? 

Uiteraard, alleen het vergt wel tijd, aandacht én vooral 
de juiste benadering. Houd hierbij rekening met de 
volgende onderdelen: de kernpunten van onze visie. 

formuleer als bestuur een visie op digitaal werken
Een optimale benutting van SharePoint maakt onderdeel 
uit van de overstap naar een nieuwe manier van werken: 
open, transparant en vanuit kennisdelen als kracht. Dit 
vergt een andere kijk op hoe je als organisatie gaat 
samenwerken en is niet alleen een IT verandering. Het is 
een transformatie naar meer transparantie. Net zoals 
internet in het privéleven een onderdeel van het leven is 
geworden. Dit vergt visie op, betrokkenheid bij en geloof 
in de nieuwe manier van samenwerken vanuit het 
bestuur van de organisatie. 

HOOFDSTUK 4

aanpak: in kleine stappen naar
een groter doel
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WAAROM?



vertaal door vanuit bedrijfsdoelstellingen 
Doorvertaling is alleen mogelijk wanneer de introductie 
van SharePoint een afgeleide is van de 
bedrijfsdoelstellingen. Oftewel, wat wil de organisatie 
bereiken met de open en transparante manier van 
samenwerken en kennisdelen? Hoe draagt SharePoint 
hieraan bij en hoe kan dit worden bereikt? 

maak voor elke stap een eigen business case
Dit maakt het effect snel voelbaar en is niet te 
omvangrijk (binnen 3 maanden te realiseren) en toont 
de nieuwe manier van samenwerken met SharePoint in 
de volle breedte aan. In de volle breedte bedoelen we 
niet alleen aandacht voor IT, maar ook voor mens 
(verandering in houding en gedrag) en organisatie 
(verandering in processen, afspraken, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden). Door een 
stapsgewijze aanpak met een verwacht resultaat maak je 
de quick wins snel duidelijk én voelbaar. Dat geeft 
energie. 
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WAT?

HOE?



verandering gaat niet over één nacht ijs
Faseer en creëer vertrouwen. De complexiteit van 
SharePoint en de wijziging in manier van samenwerken 
(van gesloten naar open & transparant, optimalisatie van 
de bestaande organisatie en nieuwe werkafspraken) 
vergt een stap voor stap aanpak vanuit het bestuur naar 
de organisatie, omdat het winnen van vertrouwen een 
randvoorwaarde is voor openheid en transparantie. En 
dat gaat niet over één nacht ijs. Wij hanteren hier 
verschillende adoptiestrategieën voor, passend bij jouw 
organisatie.

een integrale benadering onmisbaar
Als een andere manier van samenwerken het doel is van 
het SharePoint-project, is een integrale projectaanpak 
noodzakelijk, met verschillende disciplines in de 
organisatie. Denk aan business, HR, Communicatie en IT. 
Op deze wijze creëer je een andere manier van werken 
in, zoals wij dit noemen, een ‘connected company’. 
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MET WIE?

WANNEER?



De volgende fasen onderscheiden we in onze aanpak 
naar een ‘connected company’: visievorming, scoping, 
iteratieve uitrol en beklijving. Die fasering gaat langs 
drie hoofdlijnen:  

• mens (in termen van waarden, normen en gedrag),

• organisatie (structuur, processen en informatie) en

• technologie (infrastructuur, mobile en SharePoint). 

HOOFDSTUK 5

fasering naar een
connected company
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FIGUUR 1. FASES NAAR EEN

CONNECTED COMPANY



fase 1:  visievorming
In de visievormingsfase definieer je in grote lijnen het 
rode kwadrant van figuur 2 (zie pagina 14): “de optimale 
verandering”. Dit is het eindpunt waar je naar toe wilt. 
Hier definieer je een visie op hoe je als organisatie gaat 
samenwerken in deze moderne tijd. Vaak komt deze 
manier van samenwerken neer op meer transparantie, 
werk inzichtelijk en deelbaar maken, kennis publiek i.p.v. 
persoonlijk en samenwerken waar en wanneer je maar 
wilt.

Daarbij is een koppeling van deze nieuwe manier van 
samenwerken aan de bedrijfsdoelstellingen cruciaal. 
Uit onderzoek van Jane McConnell (The Digital 
Workplace in the connected organization, 2014) is 
gebleken dat de meeste organisaties één van de 
volgende doelstellingen hebben bij het implementeren 
van een digitaal platform á la SharePoint: 

“increasing organizational intelligence” 

“gaining efficiency and cost saving” 
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“BEKIJK HET RODE

KWADRANT IN FIGUUR 2. 
DEFINIEER EERST IN GROTE

LIJNEN: “DE OPTIMALE

VERANDERING”. DIT IS HET

EINDPUNT WAAR JE NAAR

TOE WILT.”

http://www.digital-workplace-trends.com/


In de visievormingsfase moet dus helder worden aan 
welke van deze organisatiedoelstellingen de nieuwe 
manier van samenwerken gaat bijdragen. 
Blijkt het verbeteren van de efficiency de belangrijkste 
doelstelling, dan wordt in deze fase bekeken welke 
bedrijfsprocessen van de organisatie (bijvoorbeeld met 
veel communicatie, informatie en documentstromen) 
geoptimaliseerd kunnen worden en in welke mate 
(bijvoorbeeld verkorting doorlooptijd, verkorting 
inspanning). 

Is het verbeteren van de ‘organizational intelligence' de 
primaire doelstelling, dan wordt in deze fase bepaald om 
welke intelligentie het gaat en wat hogere intelligentie 
moet opleveren ( hogere klanttevredenheid, versnelling 
dienstverlening, verhoging kwaliteit van dienstverlening, 
productinnovatie). En waar in de organisatie dit het 
meest nijpend is. 

Ook definieer je in deze fase de wijze waarop je naar de 
optimale verandering toe wilt. Dit kan zijn vanuit 
technologie (wel met gebruikersbetrokkenheid! in de 
vorm van key-users, zodat het aansluit bij de behoefte). 
Of juist meer als verander-of cultuurprogramma. Een 
combinatie kan ook. Uiteindelijk zijn alledrie de 
onderdelen noodzakelijk om duurzaam te veranderen. 
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“IN DE VISIEVORMINGSFASE

WORDT HELDER AAN

WELKE VAN DEZE

ORGANISATIE-
DOELSTELLINGEN DE

NIEUWE MANIER VAN

SAMENWERKEN GAAT

BIJDRAGEN.”
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FIGUUR 2: DE OPTIMALE

VERANDERING: NIEUW

DENKEN EN NIEUW DOEN
BRON: HTTP:/WWW.OGC.GOV.UK/



fase 2:  scoping
In de scopingsfase is het van belang te bepalen waar het 
snelst succes mogelijk is. Welke onderdelen van de 
organisatie staan het meest open voor de gewenste 
manier van werken en waar is de toegevoegde waarde 
het grootst?

Welke activiteiten zijn nodig in deze fase? 

1. Bestuderen van de mogelijkheden van SharePoint.

2. Plotten van deze mogelijkheden op mogelijke 
business cases. Waar biedt SharePoint de meeste 
toegevoegde waarde in termen van efficiency of 
intelligentie? Prioriteer de business cases op basis 
van de impact die de verbetering heeft én de effort 
die het kost om die verbetering te implementeren.

3. Het zoeken van sponsors op managementniveau en 
het aanwijzen van medewerkers die de rol van
key-user kunnen vervullen. 
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De scopingsfase eindigt met een go/no-go voor het 
project en resulteert in ieder geval tot het neerzetten 
van alle randvoorwaarden om de volgende fase te 
kunnen starten. Denk hierbij aan:

1. Keuze voor online (in de cloud of hosted) of on 
premise (in het gebouw), een (nog kale) versie van 
SharePoint installeren. 

2. Inrichten van de projectorganisatie, inclusief 
beheerorganisatie, key-users (voor de eerste 
business cases) en de stuurgroep (van de 
overkoepelende doelstellingen).

3. Verder uitwerken eerste business cases en het 
definiëren van heldere KPI’s per business case. 
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fase 3: iteratieve uitrol
Deze fase werken we uit aan de hand van een voorbeeld 
business case, zodat we meteen een koppeling maken 
met de praktijk. Neem bijvoorbeeld ‘de versnelling en 
optimalisatie van het financiële rapportage proces’. 
De iteratieve fase zal per business case  doorlopen 
worden.

Deze fase bestaat uit de volgende subfasen:

Definieer verandering op mens, organisatie en 
technologie voor de eerste business case:

mens

Op het mensvlak definieer je bijvoorbeeld de waarde 
“transparantie en openheid” dit vertaal je naar de norm: “ 
alle documenten die je maakt dient een organisatiedoel 
en dien je openbaar op te slaan, indien de inhoud dat 
toelaat”. Het resulteert in gedrag binnen het financiële 
rapportage proces. Financiële gegevens van de ene 
afdeling zijn niet meer geheim voor een andere afdeling.

organisatie

Organisatie bestaat uit structuur, processen en 
informatie. Veranderingen op deze deelgebieden dienen 
in kaart te worden gebracht.

“OP HET MENSVLAK

DEFINIEER JE

BIJVOORBEELD DE

WAARDE “TRANSPARANTIE

EN OPENHEID” DIT

VERTAAL JE NAAR DE

NORM: “ ALLE

DOCUMENTEN DIE JE

MAAKT DIENT EEN

ORGANISATIEDOEL EN DIEN

JE OPENBAAR OP TE SLAAN, 
INDIEN DE INHOUD DAT

TOELAAT”
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structuur
Een organisatiestructuur bestaat vaak uit afdelingen, 
met bijbehorende functies en taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Een andere manier van werken 
heeft hier invloed op. De eindverantwoordelijkheid om 
financieel te rapporteren over een afdeling blijft 
hetzelfde. Alleen de verantwoordelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan die rapportage kan verschuiven 
van alleen financiële medewerkers naar alle 
medewerkers, die bijvoorbeeld bepaalde kostenposten 
eenvoudig zelf kunnen bijhouden en invullen. Ook de 
wijze van aansturing in het financiële rapportage proces 
kan veranderen, van output gericht (beoordeling 
rapportage) naar meer naar eigen verantwoordelijkheid 
(invullen van gegevens naar een daartoe voor opgesteld 
uniform format voor een bepaalde deadline).

processen

Processen veranderen, omdat bijvoorbeeld het mailen 
van bestanden en het volgordelijk werken aan de 
rapportage niet meer nodig is. De nieuwe processen 
moeten in kaart worden gebracht, zodat mensen weten 
wie wat moet doen in de nieuwe situatie. In de 
bestaande situatie voegde de afdelingssecretaresse 
bestanden samen en mailde dit bestand naar de 
divisiedirecteur. In de nieuwe situatie kunnen 
afdelingsmanagers hun gegevens zelf invullen in het 
openbaar beschikbare rapportage template op 
SharePoint.
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informatie
Om de informatiebehoefte en terugvindbaarheid in het 
financiële rapportage proces goed te faciliteren moet je 
weten welke documenten en welke gegevens over die 
documenten (= metadata) daar een bijdrage aan leveren. 
Daarnaast is het van belang  om te kijken welke 
informatie, naast documenten, relevant is om het 
financiële rapportage proces te ondersteunen. Denk 
hierbij aan workflows, lijsten en documenten. Uit deze 
informatieanalyse blijkt welke templates (= een vooraf 
gedefinieerde invulling van een site in SharePoint met 
documenten, lijsten, evt. workflow) en metadata van 
belang zijn. 

Zorg er in deze fase wel voor dat je niet puur en alleen 
kijkt naar de huidige business case, maar ook meteen 
een doorkijkje maakt naar toekomstige business cases. 
Heel praktisch: zorg dat de template die je maakt voor 
het financiële proces, straks ook te gebruiken is voor het 
optimaliseren van het HR proces.

IT
Op dit deelgebied vertaal je de geanalyseerde informatie 
naar de te bouwen templates in SharePoint en het 
beschikbaar stellen op mobiele devices. Ook bekijk je 
wat er veranderd of ingericht moet worden op het 
gebied van de metadata. Ook hier is het van belang om 
alvast rekening te houden met toekomstige business 
cases.
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“OM DE

INFORMATIEBEHOEFTE EN

TERUGVINDBAARHEID IN

HET FINANCIËLE

RAPPORTAGE PROCES

GOED TE KUNNEN

FACILITEREN, MOET JE

WETEN WELKE

DOCUMENTEN EN WELKE

METADATA DAAR EEN

BIJDRAGE AAN LEVEREN.”



Vertaal verandering naar:

• Mens: communicatiemiddelen, aanpak coaching 
management op leiderschap 

• Organisatie: trainingsmateriaal voor processen & 
organisatie veranderingen en IT cursus

• IT: implementeer gedefinieerde templates, 
metadata in SharePoint. 

Implementeer veranderingen door communicatie en 
voorbeeldgedrag vanuit het management, geven van de 
trainingen op het gebied van organisatie, mens en IT, 
daadwerkelijke datum van livegang en het verlenen van 
support op de werkvloer.

Meet en communiceer veranderingen door de KPI’s
zoals vastgesteld in de scopingsfase voor livegang te 
meten en ook na livegang. Meet regelmatig en 
communiceer. Op deze manier creerje geen plan de 
campagne, maar plan de champagne! Het neerzetten 
van successen (kleine stappen) en het inzichtelijk maken 
en communiceren van deze successen is van cruciaal 
belang om stap voor stap het vertrouwen te winnen 
voor de nieuwe manier van werken.

“BIJ VEEL IMPLEMENTATIES

VAN SHAREPOINT ZIEN WIJ

VOORTSCHRIJDEND INZICHT

IN DE MOGELIJKHEDEN VAN

SHAREPOINT.
ZORG DUS VOOR

FLEXIBILITEIT IN JE

PROJECT.”
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Blijf business cases optimaliseren, want bij de meeste 
SharePoint implementaties zien wij dat het inzicht in de 
mogelijkheden van SharePoint snel groeit tijdens het 
project. Anticipeer op dat voortschrijdend inzicht door 
aan het eind van de uitrol opnieuw naar de business 
cases te kijken. Dit kan tot gevolg hebben dat er 
business cases afvallen, bijkomen of dat de volgorde van 
implementatie verandert.

fase 4:  beklijving

De geïmplementeerde business cases in fase 3 zijn 
oplossingen op zich. En hoe meer er van deze 
oplossingen komen, hoe meer de nieuwe manier van 
werken zich als een olievlek verspreidt over de 
organisatie. In fase 4 is het van belang om de 
verschillende business cases weer bij elkaar te brengen 
en blijvend op de nieuwe manier van werken te sturen 
door:

1. discipline: blijvend sturen op digitale arbeidsethos 
vanuit het management, door communicatie en 
voorbeeldgedrag.

2. nieuwe medewerkers meenemen in de nieuwe 
manier van werken, niet alleen door een 
knoppencursus geven, maar ook door de 
onderliggende principes toe te lichten. Waarom 
doen we dit? 

3. blijvend investeren in key-users, die de 
geïmplementeerde oplossingen kunnen beheren en 
aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.
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1. Bezint eer ge begint: Voor een optimale benutting van 
SharePoint is de visievormingsfase cruciaal. Daarna kun 
je best besluiten eerst de techniek in samenwerking met 
key-users neer te zetten en langzaam de organisatie en 
medewerker mee te nemen, maar je hebt dan in ieder 
geval voor ogen waar je heen gaat en langs welke route. 
Dit voorkomt desinvestering, mislukking en verloren 
energie.

2. Zonder key-users die in staat zijn om business issues 
te vertalen naar oplossingen in SharePoint is het 
inrichten van SharePoint gedoemd te mislukken. Naast 
inhoudelijk sterk moeten deze key-users ook staan voor 
de nieuwe manier van werken: open, transparant en 
kennisdelen is kracht.

3. Sponsors in het management die geloven in de nieuwe 
manier van werken en de voordelen voor het bedrijf 
uitdragen naar hun omgeving en zelf een 
voorbeeldfunctie vervullen.

HOOFDSTUK 6

de succesfactoren
“DISCIPLINE IN OVERGANG

NAAR NIEUWE MANIER VAN

WERKEN VERGT AANPASSING

OP TECHNOLOGIE, GEDRAG

EN ORGANISATIE EN

CONTINUE BIJSTURING

VANUIT

MANAGEMENT/PROJECT.”
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4. Discipline in overgang naar nieuwe manier van 
werken vergt aanpassing op technologie, gedrag en 
organisatie en continue bijsturing vanuit 
management/project. 

5. Zonder business cases, doelstellingen en praktische 
voorbeelden daarvan is de implementatie nauwelijks 
uitvoerbaar. Bijvoorbeeld: 

“ het financiële rappportage proces is in doorlooptijd 
gehalveerd door de introductie van de nieuwe manier 
van werken met SharePoint”. 

“Mijn kennisnetwerk is door de komst van SharePoint 
verdubbeld, ik weet nu veel beter welke expertise ik bij 
wie kan halen”. 

“Ik kan sneller antwoorden op vragen van klanten omdat 
ik een geïntegreerd projectdossier heb waardoor ik 
informatie over een specifiek project sneller kan vinden”.

“De effectiviteit van vergaderingen is met 50% gestegen 
omdat het alleen nog maar wordt ingezet voor besluiten 
of brainstormen, waarbij echt face-to-face interactie 
nodig is. Alle andere overleggen (inclusief de nodige 
reistijden) zijn overbodig geworden.” 

“ Elkaar informeren en up-to-date houden gebeurt nu 
allemaal digitaal op een moment dat het uitkomt. “ 
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6. Een stapsgewijze aanpak is nodig omdat de nieuwe 
manier van werken met moderne technologieën 
vertrouwen vergt. Dit win je stap voor stap. Vertrouwen 
komt te voet en gaat te paard. 

Deze stapsgewijze aanpak doen we aan de hand van de 
door ons ontwikkelde Urgentometer®. De 
Urgentometer® geeft aan welke adoptiestrategieën 
nodig zijn voor je organisatie en verschilt per doelgroep 
en stadium waarin de organisatie op dit moment zit. 

onderzoek digital workspace
Om organisaties te helpen hun visie en business 
doelstellingen vast te stellen, beschikken e-office en 
work21 over een vragenlijst die een beeld geeft van de 
huidige situatie en daarmee een opstap naar de lange 
termijn aanpak van het implementeren van een 
transparante en open organisatie waarin kennisdelen 
gemeengoed is.

MEER INFORMATIE OVER

HET ONDERZOEK DIGITAL

WORKSPACE VIND JE OP: 
WWW.E-OFFICE.COM/DIGITALWORKSPACE

MENS
ORGANISATIE

TECHNOLOGIE

FIGUUR 3. DIGITAL WORKSPACE
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Annemieke Sonneveld

senior projectmanager/ 
business consultant

Complexe vraagstukken van de klant 
vertalen naar een concrete aanpak, 
dat is Annemiekes specialiteit. Door 
projectmanagement en verander-
management, stuurt zij op resultaat.

Jennifer Bouman

adviseur slim samenwerken
In haar ogen zit de kracht van 
organisaties in mensen. Wanneer zij 
optimaal kunnen werken met behulp 
van tools en de ruimte krijgen om hun 
talent, potentie en ideeën (verder) te 
ontwikkelen, dan kunnen zij het 
verschil maken. Voor de klant, voor 
het team en bovenal voor zichzelf. 
Momenteel richt Jennifer zich op de 
adoptie van slimme technologieën in 
het werk.

over de auteurs

// pagina 25 E-OFFICE | DUWBOOT 20, 3991 CD HOUTEN | 088 001 83 00  | WWW.E-OFFICE.COM

E: ANNEMIEKE.SONNEVELD@E-OFFICE.COM

T: 06 456 96 261

E: JENNIFER.BOUMAN@WORK21.NL

T: 06 456 96 190


