
In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op 
basis van SharePoint in het onderwijs

Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet 
goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een 
groot aantal zaken aangepakt moeten worden op 
verschillende niveaus, zoals strategisch, technisch, 
organisatorisch etc.

Hiervoor zijn in totaal 10 stappen geformuleerd die belangrijk 
zijn bij het kiezen voor en het uitrollen van SharePoint. Deze 
stappen kunnen gezien worden als een richtlijn en helpen bij het 
vormgeven van  een SharePoint implementatie traject die past 
binnen uw organisatie. 
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Niet zonder reden beginnen we met 
het formeren van een goed team. 
Het realiseren van een sociaal in-
tranet vergt een breed scala aan ex-
pertise, disciplines en commitment 
vanuit verschillende afdelingen bin-
nen uw organisatie.  Communicatie, 
ICT en het management moeten 
in elk geval vertegenwoordigd zijn 
in het team.  Vaak zijn de HRM, 
Marketing of Financiën afdelingen 
ook een waardevolle toevoeging 
op het team. Door bewust één of 
meerdere medewerkers vanuit het 
Management toe te voegen aan het 
team, kunnen er snel beslissingen 
worden genomen om onnodige ver-
tragingen te voorkomen.

Zoek ook binnen de organisaties naar 
enthousiaste ambassadeurs die misschien nu 
al trendsetters zijn wat betreft social media of 
die actief bijdragen aan vernieuwing binnen 
de organisatie. Ambassadeurs spelen een be-
langrijke rol bij met name de adoptie van het 
sociaal intranet volgens de PUSH (Promote, 
Use, Share, Help) methode. Een ambassadeur 
is enthousiast over het sociaal intranet, wil 
hier meer leren en heeft de bereidheid om 
andere medewerkers te motiveren. Erken 

het belang hiervan en zie ambassadeurs als 
belangrijke stakeholders.

Inventariseer waarom er nagedacht wordt 
over het sociaal intranet en wat de ambities 
zijn. Wat ligt hieraan ten grondslag? Wil uw or-
ganisatie ‘Het nieuwe werken’ faciliteren, ken-
nisdeling binnen de organisatie verbeteren of 
online samenwerking faciliteren? Deze stap is 
erg belangrijk, omdat dit de basis gaat vor-
men van de visie. Op basis hiervan kan een 
visie worden geformuleerd welke als rode 
draad gaat fungeren voor de overige stappen. 
Bij elke beslissing kan er dan gekeken worden 
op welke manier dit binnen de visie past. 

Stel een business case op voor het gehele proj-
ect. Een business case kan gezien worden als 
haalbaarheidsonderzoek waarin de kosten tegen 
de baten worden afgewogen. Een business case 
geeft bewijslast waarom investeren in een so-
ciaal intranet nodig is. Wanneer de business case 
getoetst is kunnen vervolgens het communica-
tie- en projectplan worden opgesteld. Uitgang-
spunt voor het projectplan is “Denk groot, begin 
klein en blijf groeien”: richt de projectfases hierop 
in.

Momenteel hebben docenten en studenten dus  
de beschikking over zowel een  fysieke als een  
virtuele  leeromgeving. Het enige  dat nog lijkt te 
ontbreken is ‘engagement’.
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Stap 1. Stel het team samen en ga 
oriënteren
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Nodig leveranciers uit om te onderzoeken op 
welke manier zij de organisatie kunnen hel-
pen. Concentreer daarbij in dit stadium niet 
‘op de techniek’ maar leg de visie voor aan de 
leveranciers en vraag op welke manier Share-
Point de doelstellingen kan ondersteunen. 
Vraag demo’s aan en bespreek dit binnen het 
team. Vlieg het praktisch aan en maak een 
Proof-of-Concept van SharePoint Online (zie: 
Zelf een Proof-of-Concept opzetten). Nodig 
een select gezelschap uit om hier een periode 
mee te werken. Dit geeft vaak voldoende stof 
tot nadenken en helpt bij het uitvoeren van 
de overige stappen.

Checklist
 Formeer een team met voldoende ken- 
 nis, ervaring en die ook beslissing be- 
 voegd is. 

 Wijs ambassadeurs aan binnen de or- 
 ganisatie en geef de ambassadeurs  
 ruimte en de autoriteit om bij te dra- 
 gen aan het sociaal intranet. 

 Werk gezamenlijk toe naar een visie en  
 borg dit in de organisatie. 

 Ontwikkel gezamenlijk een business  
 case en stel op basis hiervan een com- 
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     Tip:
“Onderzoek vooral nieuwe functies en mogelijkheden zo-
als social media en houdt niet (onnodig) vast aan de besta-
ande intranetfunctionaliteit.”

Stap 2. Inventariseren behoefte
Een succesvol intranet bestaat uit een traditio-

neel intranet (nieuws, naslag, achtergrond en 

gegevens) slim gecombineerd met een sociaal 

intranet (kennis, meningen, ervaringen en 

helpen). Maar hoe het ideale intranet er pre-

cies voor uw organisatie uitziet moet worden 

bepaald. 

Veel organisaties verschillen in grote lijnen 
weinig van elkaar. Daarom zijn er steeds een 
aantal thema’s die terugkomen bij het inven-
tariseren van deze behoeftes. Voorbeelden 
hiervan zijn het bewerken, beheren en delen 
van documenten met andere medewerkers 
en het op de hoogte blijven van bedrijfsin-
formatie en –nieuws afgestemd op de per-
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soonlijke voorkeuren van de individuele 
medewerker. Verder wil de medewerker de 
mogelijkheid hebben om ideeën en up-
dates te verspreiden om op die manier de 
betrokkenheid verder te ontwikkelen. Een 
sociaal intranet zou verder de function-
aliteit moeten bevatten om projecten te 
kunnen beheren samen met slimme inte-
gratie van e-mail, kalender en taken. Maar 
de belangrijkste algemene behoefte van 
medewerkers is toch wel het snel kunnen 
vinden van informatie en medewerkers. 

Breng de medewerker specifieke behoeftes 
(als uitbreiding op de generieke behoeftes) 
goed in kaart. Onderzoek welke doelgro-
epen er geformuleerd kunnen worden 
en identificeer binnen deze doelgroepen 
de verschillende rollen.  Deze rollen (of 
persona’s) geven een breed inzicht in de 
behoeftes van de medewerkers. Deze 
persona’s zullen ook de basis gaan vor-
men voor de rechtenmatrix waarin wordt 
bepaald welke rechten iemand heeft bin-
nen SharePoint. 

Tenslotte is het in deze stap belangrijk om 
op basis van de visie en de ideeën de KPI’s 
(of doelstellingen) te bepalen. Belangrijk 
hierbij is dat de KPI’s eenvoudig, concreet 
en meetbaar zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn “De medewerkerstevredenheid is nu 

60% en dit moet binnen één jaar wor-
den verbeterd naar 85%”, “De eerstelijns 
helpdesk kan nu 75% van de vragen gelijk 
beantwoorden en dit moet in 2 jaar naar 
90% zijn gestegen” of  “Het huidige internet 
wordt door 35% dagelijks geraadpleegd en 
binnen een half jaar moet 60% dagelijks 
het intranet gebruiken”. Deze KPI’s spelen 
ook een belangrijke rol bij de adoptie van 
het intranet. Niet alleen om duidelijk te 
maken waarom het sociaal internet wordt 
ingezet maar ook om de behaalde voort-
gang te communiceren.

Checklist
 Identificeer de verschillende gebrui- 
 kersrollen binnen het sociaal in  
 tranet. 

 Maak de algemene behoeftes van  
 medewerkers inzichtelijk. 

 Onderzoek welke organisatie spe- 
 cifieke behoeftes er per gebrui-  
 kersrol zijn. 

 Bepaal de KPI’s en beschrijf deze   
 op een eenvoudige en meetbare   
 manier.
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Een goede definitie van Governance 
wordt gegeven door Maish Nichani: 
“Intranet Governance is a frame-
work for managing, supporting and 
improving the intranet. It aligns 
people and technology to realise 
business value”.

In een Governance structuur bepaal je hoe 
het sociaal intranet zowel strategisch, tactisch 
als functioneel bestuurd dient te worden. 
In deze structuur worden o.a. de verant-
woordelijkheden vastgelegd voor wat betreft 
de informatie en het beheer daarvan, de 
beveiliging, de toegang tot deze informatie 
en hoe we omgaan met de wensen van de 
medewerker en toekomstige innovaties vanuit 
SharePoint. 

Dit dwingt ook om in een vroeg stadium het 
management en de directie te betrekken bij 
het sociaal intranet. Immers hun betrokken-
heid en commitment moeten vanaf dag één 
duidelijk zijn en hier mag geen twijfel over 
zijn binnen de organisatie. Laat deze be-
trokkenheid en commitment van het manage-
ment dan ook duidelijk zien aan de overige 
medewerkers binnen de organisatie. Uitein-

delijk is het gebruik van het sociaal intranet 
geen persoonlijke keus maar één van de 
gehele organisatie zelf. 

Drie thema’s zijn belangrijk bij het bepalen 
van de Governance:

1. Het thema Strategisch met hierin vast-
gelegd de strategie en eigenaarschap 
van het sociaal intranet en/of onderdelen 
daarvan.

2. Het thema Tactisch concentreert zich 
op het beleid en de richtlijnen, de rol-
len en hun verantwoordelijkheden en 
het omgaan met wensen/eisen van 
medewerkers.

3. En tenslotte nog het thema Operationeel 
waar vooral aandacht is voor de adoptie, 
support en de benodigde trainingen.

Als je als organisatie kiest voor een sociaal 
intranet op basis van SharePoint dan moet dit 
organisatie-breed worden gedragen. Het kan 
niet zo zijn dat management er voor kiest om 
een ander platform te gebruiken voor bepaal-
de functionaliteit. Dit is een doodzonde, want 
dan wordt SharePoint niet strategisch ingezet 
maar wordt het slechts afgedaan als techniek. 
Dit staat een succesvolle adoptie van het so-
ciaal intranet in de weg.

O&I Services SharePoint 2013 specialist | 5 

     Tip:
“Door de behoefte van de medewerkers niet centraal te 
zetten zal de adoptie van het sociaal intranet niet of nau-
welijks plaatsvinden. Zet medewerkers altijd centraal.”

Stap 3. Bepalen Governance
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Checklist
 Bepaal hoe het sociaal intranet zowel  
 strategisch, tactisch en functioneel  
 bestuurd moet worden. 

 Zorg voor betrokkenheid én commit 
 ment van het Management zodat het  
 sociaal intranet organisatie breed ge 
 bruikt gaat worden.

 Communiceer binnen de organisatie  
 over commitment en betrokkenheid  
 van het management als onderdeel  
 van de Adoptie.
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     Tip:
“Voorkom dat het sociaal intranet een speeltje van de af-
deling Communicatie of ICT gaat worden.”

Stap 4. Benodigde techniek inventariseren
Wanneer de verantwoordelijkheden 
m.b.v. de Governance zijn vast-
gelegd, is het tijd om de benodigde 
techniek te inventariseren en om de 
architectuur in te gaan richten. Uit-
gangspunt voor de benodigde tech-
niek zijn de algemene ICT behoeftes 
(e-mail, bewerken/delen van bes-
tanden etc.) en de organisatie-spec-
ifieke informatiebehoefte (speciale 
bedrijfssoftware, patiëntendossiers 
etc.).

Ga inhoudelijk het gesprek aan met de ICT 
afdeling of nodig leverancier(s) uit om te be-
palen wat voor uw organisatie de beste keus 
is: of eigen server(s) of kiezen voor de cloud. 
Geen eenvoudige beslissing, want het heeft 
verstrekkende gevolgen voor de korte termijn 
(bijvoorbeeld voor de integraties) maar ook 
op de lange termijn (wat is strategisch gezien 
verstandig). Wanneer de strategie bekend is 
kan er, na het inventariseren van de eisen/
wensen, een passende SharePoint 2013 
versie gekozen worden.   

Onderzoek op welke manier de algemene ICT 
behoeftes op dit moment worden  aange-
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boden. Bijvoorbeeld: hoe is de e-mail op dit 
moment georganiseerd en kan dit eenvoudig 
worden geïntegreerd binnen SharePoint? Uw 
organisatie gebruikt mogelijk Microsoft Ex-
change (on-premise) of u bent afhankelijk van 
uw leverancier wat betreft e-mail. Nu is het 
moment om daar kritisch naar te kijken en 
de ICT omgeving zo eenvoudig en naadloos 
mogelijk in te richten. Hetzelfde geldt voor het 
bewerken en opslaan van bestanden en de 
overige algemene ICT behoeftes. Standaard 
beschikt SharePoint over veel functionalit-
eit op dat gebied. Uitgangspunt bij al deze 
beslissingen zou moeten zijn dat de complex-
iteit moet worden verminderd.

In het verlengde hiervan moet je onderzoek-
en welke koppelingen nodig zijn met achter-
liggende bedrijfssoftware. Welke bedrijfsin-
formatie moet beschikbaar zijn voor welke 
gebruikersrol? Kies voor zowel het sociaal 
intranet, de koppelingen en de inzet van 

andere bedrijfssoftware voor een standaard 
oplossing. Daarmee worden risico’s beperkt, 
de doorlooptijd verkort en blijven de kosten 
laag. Ook op deze manier wordt de complex-
iteit van de SharePoint implementatie (verder) 
laag gehouden.

Waar in het verleden een SharePoint instal-
latie pas na enkele jaren geüpdatet werd zijn 
de updates van SharePoint 2013 nu bijna 
elk kwartaal. Op die manier blijft het sociaal 
intranet zich verder ontwikkelen en profiteert 
de organisatie ook van nieuwe innovaties. 
Juist maatwerk oplossingen kunnen proble-
men opleveren met de snelle update-cycles 
van SharePoint 2013. Kies voor een plug-in 
architectuur waarbij bedrijfssystemen zoals 
ERP, CRM, etc. eenvoudig gekoppeld kunnen 
worden binnen het sociaal intranet zonder 
dat hier veel maatwerk voor nodig is. Zie Af-
beelding 7.
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Maatwerk

Maatwerk (sociaal) intranet

Standaard

ERP CRM MAIL ...

Extra maatwerk nodig

ERP CRM MAIL ...

Naadloze integratie

Standaard (sociaal) intranet

Afbeelding 7 Maak zoveel mogelijk gebruik van standaard oplossingen zoals een plug-in architectuur binnen een stan-
daard sociaal intranet.
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Een sociaal intranet kan alle informatie bevat-

ten, voldoen aan de behoeftes van medewerk-

ers en voorzien zijn van alle moderne (sociale) 

snufjes maar als niet wordt voldaan aan de 

basisbehoefte ‘zoeken’ dan is al het werk voor 

niets. Tegenwoordig zijn alle medewerkers 

tegenwoordig sterk afhankelijk van (bedrijfs)

informatie en er wordt veel tijd besteed aan 

het vinden van deze informatie. Daarom is de 

zoekfunctionaliteit van een sociaal intranet 

het meest cruciale onderdeel van het gehele 

intranet. 

Zoeken is belangrijk, maar hoe kun je zoeken 
nu goed integreren binnen het sociaal in-
tranet? Medewerkers gebruiken op basis 
van hun persoonlijke voorkeuren (en ervar-
ingen) verschillende zoekstrategieën om 
informatie te vinden. Het sociaal intranet 
moet deze zoekstrategie ondersteunen zodat 
medewerkers doelgericht kunnen zoeken.

De volgende zoekstrategieën kunnen we 
herkennen:
1. Zoeken op basis van volledige tekst of 

trefwoorden 
Een zoekveld zoals we die kennen van 
zoekmachines op het internet. Een veld 
waarin met behulp van keywords gezocht 

8 | SharePoint 2013 specialist O&I Services

Checklist
 Kies een strategie: Of eigen server(s),  
 of gebruik maken van de cloud of  
 een combinatie in de vorm van een  
 hybride oplossing. 

 Onderzoek huidige ICT oplossingen en  
 vereenvoudig deze, waar kan, m.b.v.  
 SharePoint. 

 Breng benodigde koppelingen met  
 achterliggende bedrijfssystemen in  
 kaart. 

 Kies voor standaard oplossingen,  
 vermijd maatwerk en maak gebruik van  
 een plug-in architectuur.

     Tip:
“ICT afdelingen en 
leveranciers willen (vaak) 
zaken in eigen beheer 
houden zoals ze dat al-
tijd gewend zijn. Laat dit 
niet leidend zijn in de 
gesprekken maar vraag 
ook naar de mogeli-
jkheden van de cloud.”

Stap 5. Bied verschillende zoekstrategieën 
aan
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kan worden binnen (een gedeelte) van 
het sociaal intranet. Wanneer goed ge-
configureerd, zal dit de meeste gebruikte 
zoekstrategie worden binnen het sociaal 
intranet. 

2. Hiërarchisch zoeken 
Alle informatie binnen de organisatie kan 
hiërarchisch worden ingericht. Door deze 
ordening te gebruiken is het (vaak) een-
voudig om bepaalde documenten terug 
te vinden omdat medewerkers begrijpen 
waar deze documenten gevonden kunnen 
worden. Bijvoorbeeld: het formulier voor 
het aanvragen van vakantie staat bij HRM, 

instructies voor het gebruik van de beam-
er staan bij ICT, etc.

3. Thematische zoeken 
Een andere veel gebruikte zoekstrategie 
is met behulp van thema’s. Er worden op 
globaal niveau een aantal thema’s ge-
formuleerd zoals bijvoorbeeld ‘Wet- en 
regelgeving’. Binnen het sociaal intranet 
kunnen documenten voorzien worden 
van labels (tags) zodat deze documenten 
automatisch vallen binnen een thema. 
Medewerkers kunnen aan de hand van de 
thema’s relevante documenten vinden.
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Zoekmachine Hiërarchisch Thematisch

ZOEKEN

Afbeelding 8 Een sociaal intranet moet verschillende zoekstrategieën ondersteunen.

Hou bij het inrichten van het sociaal intranet 
rekening met deze verschillende zoekstrat-
egieën, zie Afbeelding 8. Als zoeken goed 
werkt zullen medewerkers daar niet alleen 
veel plezier aan beleven, het is goed voor het 
enthousiasme over het sociaal intranet en het 
bespaart uiteindelijk erg veel tijd. 

Checklist
 Maak documenten en intranetpagina’s  
 vindbaar door een goede zoekma 
 chine, orden hiërarchisch en gebruik  
 een thematische verdeling door goed  
 na te denken over trefwoorden. 



White paper: In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint

Als u een bestaand intranet 
heeft, bevat deze ongetwijfeld 
waardevolle content (document-
en, gegevens, ideeën, etc.) die 
meegenomen dienen te worden 
in het nieuwe sociale intranet. Het 
probleem is dat niet alles vanuit het 
oude intranet meegenomen moet 
worden om content-vervuiling te 
voorkomen. Volledig overzetten van 
alle content is weliswaar eenvoudig, 
maar niet aan te bevelen. 

Dat betekent dat eerst de huidige content 
in kaart moet worden gebracht zodat er een 
goed idee ontstaat over de waarde hiervan. 
Dit is in het algemeen behoorlijk arbeidsin-
tensief, omdat zich in een intranet vaak een 
enorme hoeveelheid informatie heeft opge-
hoopt.  Wanneer de content in kaart is ge-
bracht kan er ook beslist worden wat herbrui-
kbaar is en wat niet. Op basis van de content 
die relevant is kan ook de hiërarchische 
structuur worden bepaald.

Op die manier krijgt de waardevolle content 
een logische plek in het nieuwe intranet. 
Hetzelfde geldt voor het bepalen van de 
thema’s. Formuleer passende thema’s van 
voldoende grote en zorg dat de content met 
behulp van de labels binnen deze thema’s 
gaat passen. Staar niet blindelings naar hoe 
de content ‘vroeger’ worden was ingedeeld, 
maar probeer waar dit kan (verder) te ver-
beteren. Het is praktisch gezien niet altijd mo-
gelijk, maar dit is wel het moment om oude 
(waardevolle) documenten te herschrijven 
zodat deze weer up-to-date zijn. 

In dit stadium moet het duidelijk worden wie 
toegang heeft tot welke informatie. Gebruik 
hiervoor de eerder gemaakt rechtenmatrix 
zodat op documentniveau duidelijk is welke 
gebruikersrollen toegang hebben tot deze in-
formatie binnen het sociale intranet.  Al deze 
stappen helpen in het voorbereiden voor 
deze migratie. 
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     Tip:
“Zoeken is de meest gebruikte functie in een sociaal in-
tranet. Wanneer het zoeken niet goed werkt, heeft dit 
negatieve invloed op de gebruikersacceptatie.” 

Stap 6. Voorbereiden content
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De keuze tussen eigen server(s) of 
de cloud is gemaakt en de eigen ICT 
afdeling en/of leverancier hebben 
SharePoint  beschikbaar gemaakt. 
De volgende stap is het functioneel 
inrichten van SharePoint.  

Omdat SharePoint 2013 erg veelzijdig is, 
bestaat het gevaar dat alles wat ook maar 
enigszins relevant lijkt te zijn voor uw organ-
isatie een plaats moet krijgen in het sociaal 
intranet. Het is immers relatief eenvoudig om 
deze functies ‘aan te zetten’ en op die manier 
allerlei handigheidjes voor de medewerkers 
in te richten. Deze strategie is om een aantal 
redenen onverstandig. In de eerste plaats 
is SharePoint wel erg veelzijdig maar in veel 
opzichten niet gespecialiseerd. M.a.w. het is 
niet altijd de beste oplossing. Ook loopt de 
organisatie het risico dat het sociaal intranet 
(te) ingewikkeld wordt. Aan de ene kant wordt 

het de gebruikers daardoor moeilijk gemaakt 
om aan de slag te gaan in verband met het 
enorme aanbod van functionaliteit. Aan de 
andere kant neemt de complexiteit van de 
implementatie erg snel toe en dat heeft 
consequenties voor beheer, trainingen en de 
adoptie.  

Uitgangspunt bij het functioneel inrichten van 
het sociaal intranet is in de eerste plaats de 
visie van uw organisatie. Niet zonder reden 
vormt de visie de rode draad in het gehele 
project, omdat uit deze visie de doelstellingen 
volgen. Om de doelstellingen te realiseren 
kan functionaliteit worden ingezet die stan-
daard wordt aangeboden in SharePoint. Stel: 
uw organisatie wil de betrokkenheid van de 
medewerkers (verder) verbeteren, dan kunt 
u bijvoorbeeld gaan werken met uitgebreide 
gebruikersprofielen, een ruimte inrichten om 
ideeën te wisselen en de mogelijkheid bieden 
tot het volgen van collega’s. Is het delen van 

Checklist
 Breng bestaande content van het hui 
 dig intranet in kaart.

 Beslis wat waardevol is, wat her  
 schreven moet worden en wat niet  
                meer relevant is.

 Definieer een hiërarchische structuur  
 voor de content.

 Bepaal organisatie breed thema’s voor  
 de content.

     Tip:
“Wanneer geautomati-
seerd alle oude docu-
menten en intranetpa-
gina’s worden overgezet 
in het nieuwe sociale 
intranet dan is dat een 
gemiste kans op ver-
beteren.” 
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Stap 7. Functioneel inrichten SharePoint
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kennis een speerpunt van het sociaal intranet 
dan moeten u medewerkers de gelegenheid 
hebben om hun kennis te delen bijvoorbeeld 
in de vorm van micro-blogging. Het aardige is 
dat wanneer die visie en doelstellingen helder 
zijn, er weinig twijfel kan bestaan over welke 
functionaliteit past binnen het sociaal intranet 
en welke (nog) niet. 

Dit geldt ook voor de sociale functies van 
SharePoint. Voor een groot aantal organisa-
ties is dat een geheel andere dimensie van 
communiceren en dat moet zich vaak ook 
verder intern gaan ontwikkelen. Misschien 
is het nu wel een brug te ver om medewerk-
ers een persoonlijke status te laten invoeren 
zodat er meer begrip ontstaat over waar ie-
mand mee bezig is. Functionaliteit aanbieden 
om over bepaalde onderwerpen te discus-
siëren met like functionaliteit past misschien 
in eerste instantie beter. Ook voor de sociale 
functies geldt; de mogelijkheden zijn enorm 
binnen SharePoint 2013, maar maak hier se-
lectief gebruik van en altijd met in het achter-
hoofd de 
visie en de doelstellingen van uw organisatie.

Het risico bestaat dat het functioneel in-
richten op een academische wijze wordt 
aangepakt.  Probeer het juist functioneel 
en praktisch aan te vliegen. Een moderne 
SharePoint installatie staat qua inrichting niet 
meer voor 5 jaar vast,  maar ontwikkelent 
zich gaandeweg. Dat geeft ruimte om vlot 
beslissingen te nemen en te kijken op termijn 
wat goed werkt en wat misschien beter zou 
moeten werken. Voorbeeld van het praktisch 
aanpakken is bijvoorbeeld het bepalen van 
de navigatiestructuur in het sociaal intranet. 
Een belangrijk onderdeel waar medewerkers 

dagelijks mee te maken hebben. Omdat de 
bestaande content geïnventariseerd is, volgt 
hier ook een passende hiërarchische struc-
tuur uit, die gelijk één van de zoekstrategieën 
is. Wat nog ontbreekt is het laten terugkomen 
van de thematische onderverdeling (een an-
dere onmisbare zoekstrategie) van gegevens 
in de navigatiestructuur. 

Een sociaal intranet heeft als homepage 
(startscherm) vrijwel altijd een inzicht in de 
activiteitenstroom (geeft de medewerker 
inzicht in lopende zaken) en verschillende 
functies zoals toegang tot e-mail en kalen-
der. Verder zouden op de homepage snel-
koppelingen moeten worden aangeboden 
naar bijvoorbeeld projecten die voor de 
medewerker relevant zijn. M.a.w. een geper-
sonaliseerde home page. We hebben nu al 
een groot aantal ‘brokken’ van de navigatie 
te pakken en we kunnen bijvoorbeeld in het 
team gezamenlijk de structuur fine-tunen met 
behulp van geeltjes. Op deze manier komt 
een navigatiestructuur snel tot stand.

Wanneer het sociaal intranet is ingericht, laat 
u als organisatie een pilotgroep(natuurlijk een 
dwarsdoorsnede van de organisatie inclusief 
ambassadeurs) het sociaal intranet aantal 
weken gebruiken. Bespreek wat goed werkt 
en waar mogelijk nog knelpunten liggen op 
een transparante manier binnen het sociaal 
intranet. Vaak levert dit erg waardevolle input 
op die nog meegenomen kan worden.
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Checklist
 Beperkt de functionaliteit en werk altijd  
 gefaseerd.

 Zet statische– en sociale functies in op  
 basis van de visie en de doelstellingen.

 Vlieg uitdagingen zoals het bepalen van  
 de navigatiestructuur praktisch aan  
                want deze zijn niet definitief.

               

                      Tip:
 “Houd het sociaal in-
tranet eenvoudig en 
doelgericht. Beperk 
vooral in het begin de be-
schikbare functionaliteit 
om de adoptie te verge-
makkelijken.” 
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Stap 8. Huisstijl, lay-out en 
responsiveness 
Het sociaal intranet is zo belangrijk 
voor organisaties dat het ook wel 
de ruggengraat van de organisatie 
wordt genoemd. In de praktijk blijkt 
dit te kloppen omdat medewerk-
ers de gehele dag door gebruik 
maken van het sociaal intranet om 

hun werk te kunnen doen. Het is 
daarom belangrijk dat het intranet 
aansluit in grafisch opzicht bij de 
organisatie zelf. Out-of-the-box ziet 
SharePoint 2013 erg goed verzorgd 
uit, zie Afbeelding 9.  

Formeer een groep medewerkers die 
een sneak-preview krijgen van het so-
ciaal intranet, laat hun er enkele weken 
in werken en bespreek hun bevindingen 
in het intranet.
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Ook bij het wijzigen van de Look-and-Feel van 
SharePoint moeten we standaard prefereren 
boven maatwerk. Het is relatief eenvoudig om 
kleine grafische aanpassingen te doen zoals 
het aanpassen van de kleuren en het wijzigen 
van de lay-out qua indelingen. Verder kan 
op een eenvoudige manier het logo van uw 
organisatie linksboven worden geplaatst. Op 
deze manier is er heel snel resultaat te beha-
len zonder grafisch maatwerk toe te passen. 
Uiteindelijk is een sociaal intranet (vaak) een 
interne aangelegenheid en hoeven eisen op 
het gebied van de corporate identity van een 
organisatie niet per se tot in detail uitgewerkt 
te worden. Realiseer ook dat er door Micro-
soft bijzonder veel tijd en energie is gestoken 
in de indelingen, lay-out en kleurgebruik voor 
een optimale - en gebruiksvriendelijke ervar-
ing voor uw medewerkers. 

Heeft u wel specifieke wensen voor de uit-
straling en de grafische inrichting van het 
sociaal intranet, dan kunt u kiezen voor maat-
werk. SharePoint is volledig web-based en 
technisch gezien is het mogelijk om een groot 
aantal zaken aan te passen, alleen is dit wel 
behoorlijk arbeidsintensief. Ook heeft graf-
isch maatwerk mogelijk negatieve gevolgen 
door aankomende updates van SharePoint, 
omdat niet gegarandeerd kan worden dat de 
look-and-feel correct blijft functioneren. Als 
alternatief op maatwerk zijn er op de markt 
ook een aantal thema’s beschikbaar die ook 
als basis kunnen dienen voor het doorvoeren 
van uw huisstijl.

Verder leert de praktijk dat een groot aantal 
medewerkers verschillende apparaten zoals 
desktop, laptop, tablet en telefoon gebruikt 
om het intranet te bezoeken. Een techniek 

Afbeelding 9 De standaard interface van SharePoint 2013 is een goede basis voor eventuele huisstijlwensen.
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genaamd Responsive Design zorgt ervoor dat 
webapplicaties hun lay-out aanpassen aan het 
type apparaat dat wordt gebruikt door de ge-
bruiker. Dat betekent dat u het sociaal intranet 
via uw computer bezoekt, u een andere lay-
out ziet dan wanneer u uw telefoon gebruikt. 
Immers beide apparaten hebben een andere 
schermgrootte. Responsive design zorgt 
ervoor dat  elke apparaat een passende inter-
face aangeboden krijgt. Ook zou SharePoint 
responsive moeten zijn omdat uw medewerk-
ers ongetwijfeld ook tablets en telefoons ge-
bruiken om het sociaal intranet te raadplegen. 
Het probleem is dat SharePoint standaard 
niet responsive is en met name geschikt is 
voor gebruik op computers en (grote) tablets.  
Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om Share-
Point responsive te maken, maar dan dat kan 
niet met de standaard van SharePoint 2013. 

Checklist
 Maak de afweging om de huisstijl in  
 grote lijnen door te voeren, kies voor  
 volledig grafisch maatwerk of werk op  
 basis van commercieel beschikbaar  
 thema.

 Bepaal hoe belangrijk een responsive  
 design voor uw organisatie is. Stan- 
 daard is dit niet geval binnen Share 
 Point en er zijn kosten mee gemoeid  
 om dit te realiseren. 

     Tip:
“Het op detail doorvoeren 
van een huisstijl is vaak 
een ‘nice to have’ en geen 
‘must have’.” 

Stap 9. Hoe kan ik migreren?
Een migratie naar SharePoint 2013 
is het ultieme moment om nieuwe 
innovaties in te zetten binnen de 
organisaties en om eerder gemaakt 
fouten in het verleden te corri-
geren. Ook is het een uitgelezen 
moment om afscheid te nemen van 
maatwerk, omdat een groot aantal 
zaken standaard kunnen worden 
opgelost met SharePoint 2013. De 
realiteit is echter ook dat de migra-
ties over het algemeen frustrerend 
zijn en bijna altijd leiden tot onver-

wachte tegenvallers. Dat maakt mi-
graties risicovol en kostbaar en niet 
alle migratieplannen worden geheel 
uitgevoerd.  

Op basis van de stap ‘Voorbereiden content’ 
is bekend welke documenten en intranetpa-
gina’s moeten worden gemigreerd. Overleg 
met ICT of de leverancier wat er nog meer 
gemigreerd zou moeten worden en op welke 
manier. Ga selectief te werk zodat de migratie 
zowel in technisch, financieel en organisato-
risch opzicht uitvoerbaar is. Te vaak worden 
te hoge doelen gesteld en wordt er te weinig 
geconcentreerd op hoe een minimale mi-
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gratie eruit zou zien. Voor het opbouwen, 
inrichten en migreren naar SharePoint 2013 
is het nodig  om een OTAP (ontwikkel, test, 
acceptatie, productie) omgeving in te richten.  
Beschrijf de gemaakte plannen in een migra-
tieplan.

Wanneer uw bestaande intranetomgeving is 
gebouwd op basis van SharePoint 2010 wordt 
de migratie ondersteund vanuit SharePoint 
2013. Deze migratie is relatief eenvoudig en 
problemen ontstaan enkel op het gebied 
van maatwerk. Maatwerk wat specifiek voor 
de oude omgeving van SharePoint 2010 is 
ontwikkeld werkt (vaak) niet meer in de nieu-
we SharePoint 2013 omgeving. Kijk of Share-
Point 2013 geen alternatief heeft voor dit 
maatwerk of overleg met de leverancier over 
een mogelijke oplossing. 

Gebruikt uw organisatie op dit moment nog  
SharePoint 2007 dan is er de mogelijkheid 
om eerst te upgraden naar SharePoint 2010 
en vervolgens naar SharePoint 2013. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dergelijke 
migraties niet zonder slag of stoot plaats-
vinden. Overigens kan SharePoint 2007 
ook rechtstreeks worden gemigreerd naar 
SharePoint 2013 met behulp van een tool die 
ontwikkeld is door een commerciële partij. 

In de praktijk worden ook regelmatig as-is-
migraties uitgevoerd waarbij alles vanuit de 
oude omgeving in de nieuwe omgeving wordt 
gezet. Dergelijke as-is-migraties creëren geen 
meerwaarde omdat nieuwe ontwikkelingen in 
de vorm van innovaties en nieuwe technieken 
niet worden benut. Bestaande problemen 
worden ook niet opgelost (of zelfs verergerd) 
en as-is-migraties zijn daarom per definitie 
een slechte investering.

Checklist
 Zorg voor voldoende expertise in een  
 vroeg stadium om de slagingskans van  
 een migratie te verhogen.

 Zorg dat er een complete OTAP   
 (ontwikkel, test, acceptatie en produc- 
 tie) omgeving wordt ingericht.

 Stel in technisch, financieel en organ- 
 isatorisch opzicht haalbare migratie  
 doelen.

 Beschrijf het migratieproces in een  
 migratieplan en zorg voor voldoende  
 handjes (bijvoorbeeld studenten) om  
 de migratie uit te voeren.

     Tip:
“Onderschat niet de complexiteit van een migratie op met 
name het gebied van maatwerk. Reken op tegenvallers op 
dit gebied.” 
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Weliswaar is de adoptie van het so-
ciaal intranet de tiende stap, maar 
als er nu pas nagedacht gaat wor-
den over de gebruikersacceptatie 
dan zal de adoptie matig verlopen. 
De adoptie van het nieuwe intranet 
begint al op dag één van het proj-
ect bij het formeren van het team. 
Bewust worden in de beginfase 
van het project al ambassadeurs 
gekozen, wordt de commitment van 
het management zichtbaar gemaakt 
en moet er een adoptie-strategie 
klaar liggen.  

Hoe zorg je er precies voor dat medewerkers 
de nieuwe technieken gaan gebruiken? Im-
mers sommige medewerkers zullen het zien 
als wéér een nieuwe tool terwijl anderen juist 
enthousiast aan de slag willen gaan. Ook de 
leeftijd van de medewerkers speelt hierbij een 
rol. Het volledig gebruiken van een sociaal in-
tranet zal voor jongeren vaak eenvoudig zijn, 
terwijl ouderen hier regelmatig moeite mee 
hebben. Uiteindelijk is het de kunst om de 
medewerkers te enthousiasmeren. 

In de communicatie naar de medewerkers 
zou daarom het uitgangspunt moeten zijn 
dat het sociaal intranet de medewerker helpt 
met zijn/haar dagelijks werk. M.a.w. het moet 
duidelijk zijn waarom er gekozen is voor 
een sociaal intranet en wat de individuele 

medewerker daar dagelijks aanheeft.  Geef 
daarom tijdens de implementatie veel aan-
dacht aan gebruiksvriendelijkheid, zorg voor 
een echt gepersonaliseerde werkomgeving en 
laat zien dat sociale functies zoals likes helpen 
bij het verhogen van de betrokkenheid, etc.  

Het is ook van belang om altijd de (informa-
tie)behoefte van de medewerker centraal 
te stellen, omdat daardoor de adoptie een-
voudiger zal gaan verlopen. De benodigde 
techniek moet zó ingericht worden dat het de 
medewerkers aanzet tot ‘echt deelnemen’ in 
plaats van alleen gebruiken voor het noodza-
kelijke. De grootste fout die dan ook gemaakt 
kan worden is het sociaal intranet neer te 
zetten als alleen een technisch hulpmiddel. 
Geeft u trainingen, zorg er dan voor dat de 
medewerkers niet alleen uitleg krijgen over 
‘de knoppen’ maar leg uit wat de visie van de 
organisatie is op het gebied van samenwerk-
ing, kennisdelen en communicatie. Kijk samen 
met de medewerkers naar de werkproces-
sen en richt deze binnen SharePoint zó in dat 
het werk echt beter, efficiënter is. Wanneer 
medewerkers begrip hebben voor ‘het waar-
om’ is de bereidheid ook hoger zijn om ermee 
aan de slag te gaan. Als de bereidheid er is, 
zijn zaken (mits gebruiksvriendelijk ingericht) 
zoals ‘hoe moet ik dit of dat doen’ niet meer 
onoverkomelijk.
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Stap 10. Adoptie sociaal intranet
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De gebruikelijke zaken om medewerkers te 
enthousiasmeren zoals trainingen en pas-
sende communicatie zijn vaak niet voldoende. 
Een belangrijke rol hebben de ambassadeurs 
die met behulp van de PUSH methode (Pro-
mote, Use, Share, Help) grote invloed hebben 
op de organisaties en vroegtijdig ‘proble-
empjes’ signaleren. Erken de problemen waar 
de medewerkers tegenaan lopen, Los deze 
op, maar vooral: communiceer daar eerlijk en 
transparant over via het sociaal intranet. Dat 
is ook een belangrijk onderdeel van adoptie: 
de kinderziektes opsporen, hierover commu-
niceren en vervolgens deze problemen oplos-
sen.

Een andere succesvolle manier om de adop-
tie van het sociaal intranet te verhogen is het 
introduceren van een killer-app. Een killer-app 
is functionaliteit in het sociaal intranet waar 
iedereen dagelijks (veel) gemak aan beleeft. 
Voorbeelden zijn een digitaal teamschriftje 
per cliënt in de zorg en bijvoorbeeld op het 
profiel van de medewerker kunnen zien als 
hij/zij aanwezig is. Andere voorbeelden is een 
plek in waar de medewerker zijn eigen loon-
strookjes vindt of bijvoorbeeld inzicht geeft in 
werkroosters. Hier zitten twee kanten aan het 
verhaal: namelijk het laat zien hoe handig het 
is én het ‘dwingt’ iedereen om het platform 

te gaan gebruiken. Dit laatste is handig om 
vastgeroeste routines te doorbreken en het 
sociaal intranet te adopteren.

Om de adoptie van het sociaal intranet te 
realiseren, wordt ook regelmatig het MARS 
(Mandated, Accepted, Rewarding, Stimut-
ing) model ingezet. Mandated staat voor het 
gebruik verplicht stellen, Accepted zorgt dat 
het gebruik binnen de organisatie acceptabel 
is, vervolgens wordt gebruik beloont met Re-
warding en Stimulating concentreert zich op 
het consequent stimuleren van het gebruik. 
Het MARS model is met name geschikt voor 
afgebakende doelen zoals medewerkers hun 
profiel laten invullen.

Vier je successen. Dit is de meest eenvoudige 
(en plezierigste?) manier om de adoptie 
verder te stimuleren. Omdat aan het begin 
van het project de KPI’s bepaald zijn is het 
eenvoudig om de voorgang hiervan te bepal-
en. Publiceer deze succes stories binnen het 
sociaal intranet bijvoorbeeld met behulp van  
een infographics waarin je met behulp van 
kerngetallen laat zien dat het sociaal intranet 
leeft!
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     Tip:
“Trainingen zijn vaak gericht op ‘welke knoppen waarvoor 
dienen’. Hoewel, zinvol is dit niet het belangrijkste. Vertel 
de medewerkers in de trainingen juist het achterliggende 
idee van het sociaal intranet zodat begrip ontstaat.”
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Checklist
 Realiseer dat de adoptie van het so 
 ciaal intranet cruciaal is voor het sla 
 gen van het project. 

 Faciliteer de ambassadeurs zodat zij  
 hun werk kunnen doen op basis van  
 de PUSH methode (Promote, Use,  
 Share, Help).

 Communiceer vanaf dag één duide- 
 lijk over de nieuwe plannen, maar  
 onderbouw vooral waarom bepaalde  
 beslissingen worden genomen en wat  
 het de medewerker oplevert.
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SharePoint in het onderwijs

Inmiddels wordt SharePoint ook op scholen gebruikt. In eerste instantie ten behoeve van de commu-
nicatie van personeel onderling. Daarnaast ook communicatie met leerlingen en ouders. Echter, een 
intranet is nog geen elo: in de klassensite vindt een leerling informatie, schoolkampfoto’s, roosterwi-
jzigingen, nieuws, et cetera. Maar dat is niet hetzelfde als leren met behulp van SharePoint als elo. 

Docenten en leerkrachten zetten SharePoint op creatieve wijze in als gereedschap om digitale di-
dactiek vorm te geven. Zij richten teamsites in rondom projecten en thema’s. Teamsites bevatten 
bouwstenen om de omgeving interactief te maken. Bijvoorbeeld door via bibliotheken opdrachten 
en informatie te delen. Of leerlingen samen te laten werken aan documenten, presentaties en wiki’s. 
Hierdoor worden 21st century skills bijna als vanzelf ontplooid door samen te werken en kennis te 
construeren via documenten, Wiki’s, discussieborden en eigen omgevingen, zoals MySite. 

SharePoint werkt goed samen met het Microsoft Office-pakket waarmee veel leerlingen werken. 
Naast de integratie met de programmma’s Word en PowerPoint zien steeds meer scholen de inzet-
bare mogelijkheden van OneNote. Dit digitale notitieblok is bruikbaar als tool om opdrachten weg te 
zetten. Het is vooral geschikt om leerlingen zelf kennis te laten ontwikkelen en structureren. 

SharePoint is volledig webbased. Leerlingen kunnen daardoor op elk moment, vanaf elke locatie aan 
werkstukken werken. Ook kunnen ze een stageverslag bijhouden of verslag doen van het leerproces 
met de blogtool. Huiswerkondersteuning kan met behulp van Lync, een geïntegreerde dienst voor 
alle communicatie, zoals chatberichten, bijeenkomsten en spraak. Daarmee zijn de mogelijkheden 
nog niet uitgeput.
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SharePoint toepassingen in het onderwijs

SharePoint wordt bij vele onderwijsinstellingen al ingezet als online portal of intranet. Er zijn echter 
veel meer mogelijkheden. In onderstaande opsomming worden een aantal interessante mogeli-
jkheden van SharePoint voor scholen op een rij gezet.

• Haal informatie uit uw eigen LMS
• Saldo van lunch card raadplegen
• Dashboards en kopppeling webapplicaties
• SharePoint portalen voor docenten, leerlingen en ouders
• Mediatheek
• Huiswerk /Opdrachtenmodule 
• SharePoint Social inclusief gebruik van • Nieuwsupdates
• SharePoint Narrowcasting
• Faciliteiten Reservering Systeem
• Stage Informatie Systeem met Microsoft Dynamics CRM
• Leerling Volg Systeem
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SharePoint in de praktijk
Lesmateriaal wordt online aangeboden
Via documentenbibliotheken is het mogelijk om diverse bestanden aan te bieden. Zet bijvoorbeeld 
het lesmateriaal klaar in een documentenbibliotheek op SharePoint en leerlingen kunnen dit op 
school en thuis downloaden ter voorbereiding voor de les of als naslagwerk na de les.

Documenten zijn voorzien van metadata
Voeg extra kolommen aan een documentenbibliotheek toe om informatie te noteren. Hierdoor kunt 
u documenten verrijken met metadata, oftewel trefwoorden. Dit zorgt ervoor dat u eenvoudig een 
bestand kan terugvinden en dat direct zichtbaar is waar het bestand over gaat. Klik op onderstaande 
link voor meer uitleg over metadata: praktischsharepoint.blogspot.nl.

Documenten worden digitaal ingeleverd in de inleverbibliotheek
Maak binnen SharePoint een bibliotheek aan waarbij de weergave zo is ingesteld dat personen alleen 
het bestand kunnen zien dat ze zelf hebben geplaatst. Wanneer u deze bibliotheek voor uzelf open-
baar maakt, heeft u een centrale plek om bijvoorbeeld uw leerlingen hun werkstuk in te laten leveren. 
Hierdoor hoeft u niet meer te werken met USB sticks, CD’s of e-mails.

Vergaderen gaat snel en gemakkelijk
Een SharePointlijst kan zo ingesteld worden dat er ook e-mails (met bijlage) naar toegestuurd kunnen 
worden. Op deze lijst zet u bijvoorbeeld agendapunten voor de volgende bespreking. Door een e-
mail naar deze lijst te sturen kunnen ouders nieuwe punten aan de lijst toevoegen. Hierdoor beschikt 
u altijd over een actuele lijst en worden belangrijke onderwerpen niet vergeten.

Samenwerken op Team Sites
Wanneer uw leerlingen werken aan projecten en samenwerken daarbij een belangrijk onderdeel is, 
is de SharePoint Team Sites een ideaal middel. U maakt binnen SharePoint eenvoudig een site aan 
voor uw klas. Hieronder kunt u per projectgroep een Team Site aanmaken. Leerlingen kunnen in deze 
omgeving eenvoudig en online samenwerken aan documenten en presentaties en kunnen deze 
documenten zowel op school als thuis bekijken, bewerken en delen. Het proces van uw leerlingen is 
op deze manier eenvoudig door u te volgen.
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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 
in het bijzonder op de Adoptie van de 
aangeboden oplossing.

Onze website: www.oi-services.nl
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