
De genetwerkte organisatie

Een organisatie anno nu maakt gebruik van vele digitale toepassin-
gen welke de communicatie- en informatiestromen vereenvoudigen 
en optimaliseren. De juiste inzet van digitale platformen zoals het 
intranet speelt hierbij een belangrijke rol.  Om tot de optimale ge-
netwerkte organisatie te komen is het van belang een goed beeld te 
verkrijgen over in welke fase men zich bevindt. 

Deze white paper biedt organisaties een handvat om te lokaliseren 
op welke wijze de communicatie en informatiestromen op intern- en 
extern niveau verbeterd kan worden.  Dit resulteert in verbeterde 
kennisdeling, communicatie en samenwerking.
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White paper: De genetwerkte organisatie

Steeds meer organisaties trachten de transitie 
naar een genetwerkte organisatie te maken. Maar 
wat houdt deze term concreet in en waarom is 
dit een concreet vraagstuk voor organisaties? IBM 
voerde een onderzoek uit waarin het onderzoek 
deed naar in hoeverre digitale samenwerking 
voldeed aan de eisen die men stelde voor een 
juiste invulling van een digitale samenwerk-
ingsstructuur. 60 procent van de ondervraagden 
bleek momenteel niet tevreden te zijn over de 
digitale samenwerkingstools. Een opzienbarend 
cijfer voor organisaties die in de toekomst over 
willen gaan op structuren die voorzien in deze 
verbeterde connectiviteit.

“Unity is strength... when there 
is teamwork and collabora-
tion, wonderful things can be 
achieved.” 
– M. Stepanek

Een aantal vragen die bij veel organisaties terug-
komen zijn:

Op welke wijze kunnen we de verminderde con-
tactmomenten op de werkvloer opvangen?

Op welke wijze kunnen we de samenwerkingsver-
banden op digitaal niveau centraliseren?

Op welke wijze kunnen we geautomatiseerde 
werkstromen creëren? 

Er is behoefte aan: 
Locatie- en tijdonafhankelijk werken;

Passende en gecentraliseerde communicatieka-
nalen;
Eenvoudig samenwerken aan documenten.

Wat levert dit voor organisaties op:
• Verminderd dataverkeer;
• Verbeterde samenwerking, verkorte commu-

nicatielijnen en verhoogde innovatie;
• Transparantie van informatie

Om een goed beeld te geven over welke stappen 
organisaties dienen te nemen om aan deze be-
hoeften te voldoen omschrijft deze white paper 
de stappen die ondernomen dienen te worden 
om te veranderen in een genetwerkte organisa-
tie.  Tevens symboliseert elk hoofdstuk een fase. 
Hoofdstuk 1. staat voor de beginfase van een 
genetwerkte organisatie en hoofstuk 10 vertegen-
woordigd de optimale vorm van een genetwerkte 
organisatie.  Deze white paper maakt inzichtelijk 
welke stappen organisaties dienen te doorlopen 
om te transformen in een genetwerkte organisatie 
, tevens kan deze white paper als handvat dienen 
bij het herkennen van de fase waarin men mo-
menteel verkeerd.

Een genetwerkte organisatie maakt optimaal 
gebruik van haar digitale samenwerkingstools 
en deze zijn afgestemd op de behoefte van de 
medewerker.  Dit geeft werknemers de mogeli-
jkheid om informatie sneller terug te vinden en 
eerder contact te leggen met collega’s. De alge-
hele samenwerking van organisaties verbeterd 
hierdoor structureel en men is bereidwilliger om 
elkaar te voorzien van de juiste informatie. 
Uiteraard klinkt dit voor veel organisaties als een 
utopie, echter ligt de genetwerkte organisatie een 
stuk dichterbij dan vooraf wordt verondersteld.
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Bij het integreren van een genetwerkte structuur 
in organisaties is het van belang medewerk-
ers in het begin stadium te betrekken. Tevens is 
het van belang te beseffen welke voordelen het 
integreren van verbeterde netwerkstructuren op 
de organisatie kan hebben. In een grootschalig 
werknemersonderzoek onder 380 Nederlandse 
organisaties blijkt dat maar liefst 54% van de 
Nederlandse bedrijven het samenwerkingskli-
maat momenteel ervaren als weinig innovatief 
en een lage mate aan onderlinge samenwerking 
ervaren. Er zal dus bij het gros van de Nederland-
se organisaties verandering moeten optreden 
om deze factoren als competitief voordeel ten 
opzichte van concurrentie te gebruiken. 

Uit de cijfers van Deloitte blijkt tevens dat 
door de juiste inzet van samenwerkingstools 
er door de organisatie vooruitgang geboekt 
kan worden op gebied van transparantie, 
kwaliteit van communicatie en de mate van 
waardering welke de werknemer ervaart. 
Met andere woorden de inzet van de juiste 
samenwerkingstools kunnen organisaties 
transformeren in gegroepeerde samenstel-
lingen die bereid zijn informatie en gegevens 
uit te wisselen. De verbeterde bereikbaarheid 
en het vergrote bereik van de communicatie-
boodschap biedt de mogelijkheid om te trans-
formeren in een organisatie waarin individuen 
zich betrokken en gewaardeerd voelen.  

Welke stappen moeten er ondernomen 
worden om te voldoen aan de eisen van de 
medewerkers?

Onderzoek de wensen en eisen op gebied 

van digitale samenwerking
Om te achterhalen welke wensen en eisen pak-
ket er samenhangen met digitale samenwerking 
is het van belang te onderzoeken welke compo-
nenten een rol spelen bij digitale samenwerking. 
Het opstellen van een programma van eisenpak-
ket voor het platform kan begin zijn om te achter-
halen in hoeverre het huidige platform voldoet 
aan de eisen die men verwacht bij de samen-
werking op digitaal niveau. 

Creëer verschillende persona’s voor elke af-
zonderlijke stakeholder één. “Een persona is een 
archetype van een gebruiker, ofwel een karakteri-
sering van een bepaald type van gebruiker.” Voor 
elk afzonderlijke persona worden er scenario’s 
die inzicht verwerven voor welke activiteiten het 
intranet ingezet gaat worden. Om te achterhalen 
welke scenario’s mogelijk interessant zijn om de 
activiteiten uit te breiden en in welk stadium de 
organisatie zich bevind kunnen er interviews en 
online enquêtes worden gemaakt.  Uit deze inter-
views ontstaan de business requirements waar-
mee de verschillende gebruikersperspectieven 
duidelijk worden.   
ting van de huidige IT-infrastructuur. 
• Betrek verschillende stakeholders van 
de organisatie bij dit proces. 

Het verbeteren van samenwerken is immers 
een bottom-up proces waarin alle schakels 
van de organisatie betrokken dienen te wor-
den. Formeer een projectteam waarin alle 
lagen van de organisatie vertegenwoordigd 
zijn. De stakeholders zijn de verschillende 
persona’s die tijdens het formuleren van 
het wensen en eisen pakket duidelijk zijn 
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geworden. Om gedurende het implementa-
tietraject inzicht te verwerven in hoeverre de 
persona’s vertegenwoordigd worden op het 
sociaal intranet platform kan het integreren 
van vernieuwde functionaliteit geregeld wor-
den voorgelegd aan de stakeholders. Ook 
kan men op deze wijze in een vroeg stadium 
herkennen welke aanpassingen er gemaakt 
dienen te worden om het intranet naar be-
horen te laten functioneren.
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De medewerker voelt zich in deze fase betrokken 
en gewaardeerd en is bereid zijn/haar kennis te 
delen met overige stakeholders in de organisatie. 
Kennisdeling is van essentieel belang bij het ver-
groten van de innovatiecurve van de organisatie. 

Vaak is er binnen een organisatie geen gebrek 
aan kennis, maar is er onderling geen mogeli-
jkheid om deze kennis op complementaire wijze 
te gebruiken. Medewerkers functioneren geï-
soleerd van elkaar en het delen van kennis is een 
transactie. Terwijl er buiten de transactie omgev-
ing waarschijnlijk vele stakeholders geïnteress-
eerd zijn in de onderling uitgewisselde kennis. 

De kennis blijft verborgen en wordt alleen zich-
tbaar wanneer men erom vraagt. Een reactieve 
manier om kennis te vergaren. Deze processen 
kunnen versneld worden door medewerkers 
mogelijkheden te geven kennis te delen. Een 
belangrijke aspect bij het vergroten van human 
capital is welke behoeftes men heeft op gebied 
van digitale samenwerking. 

Omdat kennis organisatie breed gedeeld dient 
te worden moeten de digitale samenwerking-
stools in lijn zijn met wensen en eisen van de 
medewerkers. Met name omdat door trends 
als bring your own device en bring your own 
software medewerkers voor alternatieven kun-
nen kiezen die wederom een isolerend effect op 
gebied van kennisdeling kunnen hebben. Uit 
cijfers van Deloitte blijkt dat met name de doel-
groep tussen 18 en 29 jaar snel voor alternatieven 
kiezen wanneer er niet voldaan wordt aan de 
gewenste functionaliteit.

“We need to make knowledge 
accidents happen on purpose, 
regularly and, most importantly, 
with intent. Al Zollar, GovTech 
conference”

• Wijs opinieleiders die kunnen functioneren 
als ambassadeurs van het intranet.

• De opinieleiders zijn verantwoordelijk voor 
het relevant houden van de content

• Plan periodiek sessies met de opin-
ieleiders in om te kijken in hoeverre er 
door medewerkers content verspreid 
wordt en in hoeverre dit aangewakkerd 
kan worden. 

• Breng uw platform in lijn met de wensen 
en eisen van de medewerkers.

• Kennisdeling is een constant proces geen 
transactie.

• Waak voor Bring Your Own Software en Bring 
Your Own Device

• Monitor periodiek of men tevreden is met 
de toepassingen van het intranet en probeer 
het platform meet te laten evolueren met de 
wens van de organisatie.
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Wanneer men kan achterhalen op welke 
plekken er kennis in de organisatie te 
lokaliseren is, ontstaat er ruimte voor 
de conversatie. Dit levert een samen-
werkingsklimaat op waar medewerkers 
wederkerig kunnen communiceren.  

Medewerkers zijn over het algemeen niet 
gewend aan de vergrote vraag naar kennis en 
zullen in eerste instantie niet weten op welke 
manier er om gegaan moet worden met de ver-
nieuwde “genetwerkte structuur”. Men is immers 
jarenlang gewend geweest aan structuren waarin 
men zender/ontvanger principe toepaste. 

Opinieleiders in de organisaties zullen betrokken 
moeten worden bij dit proces. Door opinieleiders 
op te laten staan en een actieve bijdrage te laten 
leveren bij het vergroten van het kennisplatform 
staan andere individuen in de organisatie op zich 
te mengen in dit proces. De opinieleiders kun-
nen een actieve rol aannemen, zodat de rest van 
de organisatie zich genoodzaakt gaat voelen om 
informatie uit te wisselen. 

Gebruiksvriendelijkheid is één van de kern-
componenten bij het realiseren van de opti-
male adoptie van het vernieuwde platform. 

Over gebruiksvriendelijkheid van een plat-
form bestaat de nodige onduidelijkheid. Om 
deze onduidelijkheid weg te nemen is het van 
belang dat organisaties achterhalen welke 

componenten een fundamentele rol spelen 
bij acceptatie en gebruik van het platform. 
Achter de schermen kiezen medewerkers 
vaak voor alternatieven programma’s om men 
niet tevreden is met de huidige apparatuur. 
Het is van belang dat hier transparantie over 
ontstaat zodat er toegewerkt kan worden 
naar een systeem die voldoet aan de sys-
teemvereisten die werknemers stellen aan 
hun samenwerkingsomgevingen.

Medewerkers hebben verschillende voorkeur-
en voor internetbrowsers en besturingspro-
gramma’s. 

Het is belangrijk dat het platform voor elke 
browser en besturingsprogramma gebruikt dient 
worden, wanneer men beleid hanteert waarin dit 
geaccepteerd wordt. Mochten de werkprocessen 
ingericht zijn op een enkele browser en bestur-
ingssysteem, formuleer dan strenge richtlijnen en 
zorg dat deze worden nageleefd. Een eenduidige 
en transparant beleid op gebied van IT is noodza-
kelijk om het platform in alle lagen door te laten 
dringen. 

Speel in op trends als het meebrengen van 
eigen software en hardware.

Een verzamelterm voor deze ontwikkeling is 
“Bring your own device”. In het verleden was het 
voor organisaties veel eenvoudiger om de sys-
teemtoegankelijkheid voor organisaties te waar-
borgen.  Men hoefde geen rekening te houden 
met tablets en mobiele telefonie. Tegenwoordig 
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verwachten medewerkers dat men de mogeli-
jkheid heeft om ten alle tijden met elk gewenst 
apparaat het intranet te raadplegen. Usibility kan 
dus ook worden onderschreven als een compo-
nent die hiermee samenhangt. Door de gebrui-
kersmogelijkheden toe te passen op de toepass-
ingsvormen van de verschillende apparatuur en 
software gaat men meer gebruik maken van het 
platform. 

Geef uw medewerkers de ruimte contacten te 
initiëren en kennis uit te wisselen. 
 
Vaak zijn traditionele intranetomgevingen 
toegespitst op  zenden. Terwijl er in de moderne 
tijd steeds meer behoefte is ontstaan aan een 
platform waarin men kan zenden en ontvangen. 
Contactmomenten op de werkvloer nemen af 
en bedrijfsomgevingen zijn dynamischer ge-
worden. Het faciliteren van digitale sociale plat-
formen speelt hier een centrale rol in. Wanneer 
medewerkers op platformen kunnen opteren 
welke gefaciliteerd worden door organisaties ki-
est men eerder voor de oplossing gekozen door 
de organisatie. Tevens heeft de organisatie de 
mogelijkheid deze informatie te monitoren en in 
haar voordeel te gebruiken. 
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Digitaal samenwerken resulteert in verschillende 
groepsverbanden die gezamelijk een activiteit 
ontplooien. Deze groepen worden ook wel een 
community-of-practice (COP) genoemd. Een 
COP is een groep mensen die een belang, een 
vraagstuk of een passie voor een bepaald onder-
werp deelt en die kennis en expertise op dit ge-
bied wil uitdiepen door voortdurend met elkaar 
te interacteren (Wenger, 1998).

Uiteindelijk wil men als organisatie voortbewe-
gen naar een netwerk waarin individuen bereid 
zijn kennis uit te wisselen. Het aanwijzen van 
opinieleiders en een gecentraliseerd platform zijn 
de eerste aanzet in het creëren van communi-
ties of practise.  Communities of practice kunnen 
elkaars expertise inzetten bij het uitvoeren van 
de dagelijkse werkzaamheden. Tevens bieden 
deze samenwerkingsvormen de mogelijkheid om 
op gecentraliseerde wijze projecten uit te voeren. 
De transparantie van deze processen resulteren 
in verkorte communicatielijnen en een grotere 
slagkracht bij het uitvoeren van projecten. Infor-
matie wordt inzichtelijk. 

In deze fase zijn medewerkers bereid projecten 
op te zetten en op digitaal niveau nieuwe gro-
epen te initiëren. Bij het creëren van deze gro-
epen is het noodzakelijk dat de eindgebruikers 
de mogelijkheid hebben projectomgevingen in 
te richten.  

Door het werk te stroomlijnen binnen het 
intranet ontstaan er verbanden welke voor 
medewerkers inzichtelijk worden en gemakkelijk 
te gebruiken zijn in de dagelijkse werkzaam-
heden.

Het intranet is niet alleen een “nice to have” tool 
maar wordt ook ingezet om de continuïteit van 
de organisatie te waarborgen. Dit heeft ook 
positieve effecten op gebied van adoptie van het 
platform door nieuwe medewerkers. Deze wor-
den direct in de organisatiecultuur meegenomen 
waar men samen werkt aan documenten, in-
formatie uitwisselt, meetings plant en effectief 
samenwerkt.

• Breng groepen samen op het platform.
• Geef projectgroepen en afdelingen de mo-

gelijkheid om ervaringen uit te wisselen en 
nieuwe werkzaamheden te starten.

• Spits door middel van de juiste rechten infor-
matie toe op de gebruikers.
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Wanneer organisaties zich als lerende organisa-
ties kunnen typeren zijn individuen voortdurend 
bezig kennis uit te wisselen en de onderlinge 
afstemming te verbeteren. Dit resulteert in een 
samenwerkingsklimaat waarin men eerder bereid 
is vragen te stellen en nieuw verkregen informatie 
uit te wisselen. Om onderdeel van de organisatie 
te blijven is het immers van belang om aan de 
opwaartse stroom van informatie uitwisseling te 
voldoen

Medewerkers zijn voortdurend bezig met het 
uitwisselen van informatie en nieuwe kennis waar-
door er een verhoogde mate aan betrokkenheid 
ontstaat.

Dit resulteert in medewerkers die bereid zijn 
kennis en informatie uit te wisselen op een wijze 
waarin het niveau om hoog wordt gestuwd. 

Deze 5 fasen typeren de lerende organisatie:

1. Transparantie is het sleutelwoord van een ler-
ende organisatie door informatie beschikbaar te 
maken voor alle niveaus in de organisatie kan er 
gemakkelijk nieuwe kennis worden gelokaliseerd.  
Marktafstemming is hierbij ook een belangrijk 
component om tot het vinden van de juiste infor-
matie te komen.

2. Het vervangen van controlemechanismes in 
inspirerende doelstellingen waar de medewerk-
ers zich mee kan identificeren resulteert in een 
organisatiestructuur waarin men individueel op 
zoek gaat naar nieuwe kennis en elkaar triggert 

om het in het licht van de nieuwe doelstellingen 
de aanwezige kennis binnen de organisatie uit te 
bouwen. 

3. Veel organisaties ontwikkelen oogkleppen door-
dat het blikveld steeds smaller wordt, men ontwik-
kelt mechanismen die in het verleden gebleken 
hebben te werken. Echter door de dagelijkse gang 
van zaken geregeld uit context te trekken en in 
het licht van de dynamische en complexe wereld 
te houden kunnen er nieuwe inzichten en proces-
verbeteringen ontstaan.

4. In het verleden konden taken eenvoudig 
verdeeld worden, tegenwoordig zijn steeds meer 
expertise gebieden verbonden met elkaar. Dit 
maakt de materie complexer en minder een-
voudig te doorgronden. Door verschillende ex-
pertisegebieden met elkaar te integreren worden 
deze inzichtelijker binnen de organisatie.

5. Verandering is de enige constante in bedrijf-
somgevingen. Vele organisaties proberen hun 
omgevingen rigide te regisseren en vast te gri-
jpen naar vaste patronen. Dit terwijl omgevingen 
voortdurend andere hoedanigheden aannemen 
waarin andere benadering succesvoller kan zijn. 
Door voortdurend bezig te zijn met het monitoren 
van nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie 
kan de organisatie mee evolueren met haar tijd.
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Elke organisatie heeft een externe focus. Vaak is 
deze externe focus enigszins getroebleerd door-
dat er intern niet de juiste netwerkstructuren 
aanwezig zijn. Het centraliseren van een platfor-
men levert de benodigde functionaliteit op om 
versneld te communiceren. Ook zijn processen 
inzichtelijker en bouwt men een hoger kennis 
niveau op. Al deze componenten hebben een 
positief effect op het belang dat de klant dient. 
Intern hoeven er minder transactiemomenten 
plaats te vinden om tot de juiste keuze te komen. 

Dit resulteert in een organisatie welke volledig is 
ingericht op het dienen van het primaire proces 
immers hebben de medewerkers beschikking tot 
platformen waarin men snel en eenduidig infor-
matie kan terugvinden en in kan zetten om het 
klantproces te dienen. Dit maakt de doorstroom 
van klanten groter en resulteert in de benodigde 
klanttevredenheid.

Dit resulteert in de volgende kenmerken:

• Klanten kunnen versneld met de benodigde 
afdelingen in de organisatie samenwerken 
en afdelingen kunnen sneller schakelen om 
de transitie van klantvraag naar een tevreden 
klant versneld te laten plaatsvinden.  

• Klantprocessen zijn inzichtelijk en men kan 
indien nodig snel anticiperen op vernieuwde 
vraag en marktveranderingen.

• Afdelingen zijn complementair aan elkaar 
waar de klant op juiste wijze door de organ-
isatie manoeuvreert.
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Doordat lang voortslepende proces-
sen worden weggenomen door de 
verbeterde netwerkstructuren in de 
organisatie zijn organisaties instaat het 
blikveld te verbreden. Met name op 
gebied van wederkerige communicatie 
met klanten kunnen organisaties een 
verbeterde marktafstemming bereiken. 

De volgende stap in dit proces is het integreren 
van het klantcontact in de bedrijfsvoering. Een 
ingrijpende maar krachtige stap om de klant-
vriendelijkheid van de organisatie te bestem-
pelen. Het monitoren en analyseren van de juiste 
gegevens kan inzicht verschaffen in wensen en 
behoeften van klanten. 

De term big data doemt in steeds meer omgev-
ingen op als een must have bij het komen tot 
de juiste marktafstemming. Het analyseren van 
grote hoeveelheden data resulteert in gegevens 
welke direct toepasbaar zijn bij het vormgeven 
van een vernieuwde bedrijfsvoering. Deze data 
kan in eerste instantie ook op kleinere schaal ge-
analyseerd worden. Echter is het van belang om 
de juiste hoeveelheid data te verzamelen om tot 
een legitieme uitspraak te komen over welke be-
weging de organisatie dient op te bewegen. MKB 
bedrijven kunnen hierbij gebruik maken aan 
de slagkracht van grote ondernemingen en de 
verzamelde data welke in grootschalige onder-
zoeken worden gepresenteerd in hun voordeel 
gebruiken. 

Ook zijn er mogelijkheden internetkanalen, 
klantstromen en  interne processen te analyseren 
om een beslissing te maken op welke wijze de ef-
ficiëntie/effectiviteit van de organisatie vergroot 
kan worden.

• Creëer platformen met monitormogeli-
jkheden.

• Geef de klanten het platform om interactie 
met de organisatie te voeren. Co-creatie 
resulteert in een klantrelatie waarin men zich 
als onderdeel van de organisatie gaan be-
schouwen.

• Gebruik –indien mogelijk- de data van con-
currentie in je voordeel.

• Verzamel grote hoeveelheden data en zet 
deze om in geschikte informatie voor uw 
organisatie. 
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Het onderhouden en monitoren van 
klantgegevens dient uiteindelijk te 
resulteren in een verbeterde verbinding 
tussen de interne- en externe omgev-
ing. Echter dient men er als organisatie 
bewust van te zijn dat het leggen en 
intensiveren van deze contacten ar-
beidsintensieve aangelegenheden zijn. 

Transparante besluitvorming 
Door klanten en medewerkers beschikking te 
geven over platformen waarin men gezamelijk 
kan participeren wordt er een brug geslagen tus-
sen de interne- en externe omgeving.

Ook kan men versneld marktveranderingen 
lokaliseren en gezamelijk werken aan vernieu-
wde producten of diensten. Het assemblage 
proces van een product of dienst wordt naar 
voren geplaatst. Dit resulteert in een organisatie 
die versneld kan optreden tegen het grote aan 
veranderingen in de bedrijfsomgeving. Het inno-
vatieklimaat is niet langer een autonoom proces 
maar wordt direct beinvloed door de geleverde 
input van de klant. 

Organisaties zijn voortdurend op zoek naar 
structuren waarin de lifecycle van processen, 
producten/diensten een constante ontwikkeling 
doormaken. Door informatiestromen te vereen-
voudigen en transparant voor elke medewerker 
en klant te maken kunnen processtromen beter 
gereguleerd worden. Door helderheid te verkri-

jgen in welke processtromen er dagelijks door 
een organisatie vloeien kunnen managers zich 
opstellen als optimalisatie experts. De manager 
is niet langer onderdeel van het operationeel 
proces, maar kan op afstand herkennen welke 
knelpunten uit het bedrijfsproces gefilterd 
dienen te worden. Huidige bedrijfsstructuren 
richten zich op de mate van flexibiliteit, hiërar-
chie in de organisatie/ onderlinge verhouding en 
het assemblage proces van de specifieke product 
of dienst. 

In het verleden waren managers huiverig besliss-
ingsbevoegdheden naar een lager niveau te 
verplaatsen, omdat dit veel van de management-
capaciteiten van de manager vroeg, dacht men. 

Echter is het van eminent klantprocessen inzich-
telijk te maken, te monitoren en mogelijkheden 
te scheppen om informatie- en goederenstro-
men met de input van de klant te optimaliseren . 
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Het integreren van externe omgevin-
gen vergroot de waarde van interactie 
in uw interne omgeving. De klant is 
namelijk betrokken bij het proces. 

Informatie en kennisoverdracht is niet langer 
een transactie maar een constant proces tussen 
medewerkers onderling en tussen de interne- en 
externe omgeving. De wederkerige communica-
tie maakt het voor organisaties mogelijk versneld 
knelpunten binnen de organisatie te herkennen 
en optimalisaties door te voeren.

Een volledig genetwerkte organisatie kan snel 
inzicht verwerven in welke procesoptimalisaties 
er doorgevoerd dienen te worden om de inzet 
van medewerkers te verbeteren en de rol van de 
klant hierin te centraliseren. Doordat de genet-
werkte organisatie toegang heeft tot platformen 
waarin de interne en externe omgeving partici-
peren kan men snel eenduidigheid tussen deze 
omgevingen bewerkstelligen. De wensen en 
eisen van de klant worden actief gemonitord en 
medewerkers hebben onderling de mogelijkheid 
versneld door informatie en communicatiestro-
men te vloeien. 
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Over O&I Services 
O&I Services heeft als ShareSpoint specialist
een volledig en compleet sociaal intranet
ontwikkeld op basis van SharePoint 2013.
Door deze standaardisering is het eenvoudig
om bestaande bedrijfssoftware te integreren
en worden (maatwerk) kosten bespaard.

Deze focus op eenvoud, resultaat en cultuur
zorgt er voor dat onze klanten tevreden zijn
en wij met veel plezier samenwerken met
onze klanten.

Visie
Communiceren, samenwerking en het delen
van kennis vereenvoudigen en stimuleren
met behulp van sociale ICT oplossingen waar-
bij de medewerker centraal staat maar altijd
met respect tot de bestaande bedrijfscultuur.
Wij willen constant innoveren en hebben
een sterke focus op het standaardiseren van
oplossingen m.b.v. SharePoint 2013/Office
365 omdat dit, naast een strategisch keuze,
ook vooral kostenefficiënt is voor onze op-
drachtgevers

O&I Services SharePoint 2013 specialist | 14 

O&I Services

http://www.oi-services.nl
mailto:info@oi-services.nl
https://twitter.com/oiservices


Over O&I Services
O&I Services voegt waarde toe voor haar op-
drachtgevers door hun business en IT  
strategieën op één lijn te krijgen met hun 
business behoeften.  
 
Wij concentreren ons hierbij niet alleen op 
Advies, Migratie en Implementatie maar ook ik 
in het bijzonder op de Adoptie van de 
aangeboden oplossing.

Onze website: www.oi-services.nl

http://www.oi-services.nl

