
SharePoint als sociaal intranet inzetten

Het dagelijks werk van een groot aantal 
medewerkers binnen een organisatie bestaat uit 
het zoeken, het bewerken, het opslaan en het 
delen van informatie oftewel: uw medewerker is 
een echte kenniswerker.

Waarbij vroeger de fabrieksarbeider vooral bezig was met productie 
op één plek, moet de medewerker vandaag de dag vooral vaardig zijn 
in het werken met grote hoeveelheden informatie en is de medewerk-
er werkzaam op verschillende locaties. Juist het goed kunnen commu-
niceren, het handig kunnen samenwerken en het slim kunnen delen 
van kennis is daardoor onmisbaar. 
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Dit vergt een geheel andere manier van denken 
en doen die, vanuit de organisatie, gefaciliteerd 
zou moet worden. Hiervoor zijn grote verander-
ingen binnen de organisatie nodig, want de ‘oude 
eigenaren’ van communicatie (Marketing/Com-
municatie, IT en Management) zijn hiervoor nog 
niet klaar of blijven denken vanuit hun eigen silo’s. 
Juist deze afdelingen moeten gezamenlijk werken 
aan een meer horizontaal georiënteerde organ-
isatie om de kenniswerker te ondersteunen in zijn 
dagelijks werk. Een belangrijke rol hiervoor is weg-
gelegd voor het intranet. Niet (alleen) op basis van 
het klassieke zenden van informatie, maar steeds 
meer op een sociale wijze de interactie met elkaar 
aangaan, zie Afbeelding 1. 

Afbeelding 1 Een hiërarchische versus sociale organisatie.

Betekent dit dat we geheel afstand moeten ne-
men van het traditionele intranet? Juist niet. Het 
intranet zou zowel traditioneel als sociaal moeten 
zijn zoals te zien is in Afbeelding 2. Een sociaal 
intranet dat traditioneel (nieuws, naslag, achter-
grond en gegevens) en sociaal (meningen, kennis, 
ervaringen en helpen) combineert zou het nieuwe 
uitgangspunt moeten zijn.  Het sociale compo-
nent als aanvulling op het traditioneel intranet 
is onmisbaar, omdat de huidige generatie van 
kenniswerkers privé al social media inzet. Functies 
zoals liken, volgen, micro-blogging en persoonlijke 
updates helpen bij het ontdekken en vastleg-

gen van kennis, ondersteunen de samenwerking, 
vereenvoudigen de communicatie en spelen een 
belangrijke rol bij het verbeteren van de be-
trokkenheid. Juist deze positieve eigenschappen 
van social media wil je als organisatie inzetten, 
omdat deze helpen bij het transparant maken van 
de organisatie en het doorbreken van bestaande 
silo’s. 

Afbeelding 2 Het ultieme intranet is traditioneel met so-
ciaal gecombineerd.

Uiteindelijk gaat het om een aantal mindshifts 
binnen organisaties. Voorheen waren organisaties 
gesloten, maar meer en meer kiezen organisaties 
voor een open structuur. Dit is gunstig voor de sa-
menwerking, de transparantie en het vertrouwen. 
Ook het pushen van informatie (het zenden) is 
niet meer van deze tijd en organisaties maken de 
overstap naar een pull-strategie waar de informa-
tie op basis van zijn profiel wordt bedient. Maar 
de belangrijkste mindshift is toch wel dat voor-
heen de organisatie centraal stond, maar nu komt 
de medewerker steeds meer centraal te staan.

Maak van uw organisatie een ‘open keuken’. Im-
mers een restaurant met een open keuken is 
transparant en geeft vertrouwen. Wat binnen de 
organisatie gebeurt, bepaalt uiteindelijk voor een 
groot gedeelte de reputatie van de organisatie 
aan de buitenkant. Juist bij deze transitie naar 
een (meer) open organisatie speelt het sociaal 
intranet een belangrijke rol
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Niet zonder reden kiest een groot 
aantal organisaties voor SharePoint 
(2013). Belangrijke redenen hier-
voor zijn dat er binnen organisaties 
al veel gewerkt wordt met Micro-
soft producten en dat de bestaande 
bedrijfs- en softwarecultuur Micro-
soft georiënteerd is. 

CDoor te kiezen voor SharePoint wordt het de 
medewerker gemakkelijker gemaakt omdat de 
medewerker al ervaring heeft met Microsoft pro-
ducten. Verder zal de integratie of ‘het koppelen’ 
van belangrijke bedrijfssoftware eenvoudiger 
verlopen omdat de leverancier vaak al standaard 
koppelingen voor SharePoint heeft. 

In sommige gevallen is er ook ervaring met eerder 
versies van SharePoint en helpt deze kennis en 
ervaring bij het succesvol inzetten van SharePoint 
2013. Verder zijn nu de nieuwe sociale functies 
van SharePoint ook een reden voor organisaties 
om over te stappen naar SharePoint 2013.

Benodigde bouwstenen voor SharePoint
Om SharePoint binnen uw organisatie te gebrui-
ken, is het belangrijk om in grote lijnen te begri-
jpen welke bouwstenen nodig zijn. Dit geeft u een 
indruk van de benodigde technische inrichting 
van uw SharePoint omgeving. 

Afbeelding 3 De benodigde bouwstenen voor SharePoint

Omdat SharePoint web-based software is, zijn 
er technische afhankelijkheden en zonder deze 
afhankelijkheden kan SharePoint niet function-
eren. Het fundament van SharePoint bestaat uit 
één of meerdere servers (Hardware).  Wanneer er 
sprake is van een opstelling met meerdere serv-
ers wordt er ook wel gesproken over een Farm. 
Elke server in zo’n Farm is uitgerust met Microsoft 
Windows Server als besturingssysteem. Overigens 
heeft u voor SharePoint 2013 minimaal Microsoft 
Windows Server 2008 nodig en volstaan oudere 
versies van Microsoft Windows server niet. 

Naast het besturingssysteem moeten de servers 
nog beschikken over een database- en een web-
server. SharePoint werkt alleen met de database– 
en webserver van Microsoft zelf en daarom heeft 
u ook een installatie nodig van Microsoft SQL 
server en Microsoft Internet Information System 
(IIS). Alleen wanneer genoemde bouwstenen (zie 
Afbeelding 3) beschikbaar zijn kan SharePoint 
2013 worden geïnstalleerd en gebruikt.
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De interne structuur van SharePoint
Een SharePoint oplossing is op te delen in ver-
schillende onderdelen. Deze onderdelen worden 
hieronder kort benoemd en geven u een indruk 
van de interne structuur van SharePoint, zoals 
zichtbaar is in Afbeelding 4. 

Bepaalde terminologie, zoals bijvoorbeeld Site 
Collections, komen veelvuldig terug en het is daar-
om handig om in grote lijnen te weten wat waar 
voor dient. We maken op een hoog abstractie 
niveau, onderscheid in de volgende onderdelen:

• SharePoint Farm 
Één of meerdere Windows servers vormen 
samen een Farm en deze servers vervullen 
verschillende rollen binnen de Farm. Denk 
bijvoorbeeld aan een webserver om de Share-
Point webpagina’s te serveren, een applicatie 
server om verschillende services aan te bie-
den en natuurlijk een databaseserver voor 
de opslag van (gebruikers)data. Deze servers 
samen vormen de SharePoint Farm.

• Web applicaties  
De web applicaties slaan een brug tussen 
SharePoint en de webserver en bieden func-
tionaliteit die binnen SharePoint wordt ge-
bruikt. Web applicaties kunnen bijvoorbeeld 
worden gebruikt voor de authenticatie van uw 
medewerkers. Ook de search functionaliteit 
van SharePoint heeft de vorm van een web 
applicatie.

• Site Collection  
Een Site Collection is een collectie van één 
of meerdere sites. Door sites binnen een 
Site Collection te plaatsen worden navigatie, 
databasegegevens, beveiliging m.b.v. rechten 
begrenst binnen de Site Collections. Site Col-

lections helpen dus in het goed organiseren 
van een groot aantal sites met bijvoorbeeld 
per Site Collection een contentbeheerder. 

• Site  
Een site is de gebruikersinterface die de ge-
bruikers zien en geeft gelijk structuur aan de 
content binnen een site. Conceptueel gezien 
is een Site niet meer dan een verzameling van 
andere sites en Lists, Apps die gebruikt wor-
den om functionaliteit toe te voegen. Elke Site 
is gebaseerd op een template en deze tem-
plate bepaalt in grote mate de aangeboden 
functionaliteit binnen de site. Elke Site Collec-
tion heeft één site als hoofdsite en de overige 
sites liggen hier hiërarchisch gezien onder.

• Lists & Apps 
Tenslotte bevatten de Lists en Apps de (bed-
rijfs)gegevens en zijn vergelijkbaar met de 
tabellen uit een database (met hierin kolom-
men en rijen). Om bijvoorbeeld een documen-
tenbibliotheek vorm te geven wordt een List 
gebruikt.

Hoe sociaal is SharePoint 2013?
Social media functies zoals online communities, 
blogs en tweets zijn niet meer weg te denken 
uit het (privé)leven van veel mensen. Ook bin-
nen organisaties worden dezelfde technieken nu 
gemeengoed, omdat ze helpen om organisatie-
doelstellingen te realiseren. Denk hierbij aan het 
verbeteren van samenwerking, stimuleren van 
kennisdeling en bij het vereenvoudigen van com-
municatie. 
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Deze sociale ontwikkelingen en wat deze voor or-
ganisaties kunnen betekenen is Microsoft ook niet 
ontgaan. Daarom biedt  SharePoint 2013 stan-
daard veel sociale functies, zodat organisaties hun 
intranet op een sociale manier kunnen inrichten. 
Doordat het om standaard functionaliteit gaat, 
zijn deze sociale functies volledig geïntegreerd 
binnen SharePoint. 

SharePoint 2013 beschikt o.a. over de volgende 
sociale functies:

• Nieuwsfeed per medewerker 
Elke medewerker heeft een eigen nieuwsfeed 
die vergelijkbaar is met de activiteitenstroom 
van Facebook. Hierin is zichtbaar waar de 
medewerkers op dat moment mee bezig zijn. 

• Breed inzicht in activiteiten 
Alle activiteiten binnen de organisatie kun-
nen inzichtelijk worden gemaakt of worden 
gefilterd op basis van onderwerpen en de 
medewerkers die een medewerker volgt. 
Dit gebeurt met behulp van een activiteiten 
stroom.  

• Neem deel in het gesprek 
Reageer of beantwoord in de activiteiten-
stroom met @mentions en #hashtags op 
dezelfde manier zoals op Twitter gebeurd. Op 
deze manier raken medewerkers eenvoudig 
betrokken bij elkaars werk en kunnen ze  
bijvoorbeeld hulp aanbieden.

• Gepersonaliseerd content aanbod 
Volg #hashtags en ontvang notificaties wan-
neer er nieuwe content beschikbaar is bin-
nen het sociaal intranet. Dit is een belangrijk 
hulpmiddel, naast de rechten, om op een 
gepersonaliseerde manier relevante content 

aan medewerkers aan te bieden.

• Persoonlijke statusupdates 
Medewerkers kunnen op hun eigen profielpa-
gina een persoonlijke status update geven. 
Deze persoonlijke status updates worden 
opgeslagen en zijn later doorzoekbaar.

• Verschillende manieren van volgen  
Op verschillende manieren kunnen 
medewerkers actief zaken volgen binnen 
SharePoint. Naast elkaar of specifieke onderw-
erpen kun je ook documenten volgen.

• Actueel medewerkersprofiel 
Het onderdeel ‘My site’ kan worden gebruikt 
door medewerkers om inzicht te geven in hun 
eigen expertise. Het is vervolgens eenvoudig 
voor andere medewerkers om deze expertise 
te vinden via de zoekmachine en om contact 
op te nemen de gevonden specialist.

• Toon betrokkenheid met liken 
Verschillende zaken zoals persoonlijke statu-
supdates of activiteiten in de nieuwsfeed kun-
nen worden ge-liked zoals we dat ook kennen 
van Facebook.

• Deel content in op basis van tags 
Met behulp van tags kunnen documenten 
worden geclassificeerd om de vindbaarheid 
verder te verbeteren en om medewerkers te 
infomeren die bepaalde tags volgen.

• Het delen van content 
Binnen SharePoint 2013 kunnen bijvoor-
beeld medewerkers en documenten worden 
gedeeld. Deze functionaliteit helpt bij het 
verspreiden van informatie op een laagdrem-
pelige manier.

O&I Services Sociaal intranet specialist van A tot Z | 5 



White paper: SharePoint als sociaal intranet inzetten

Elke organisatie die kiest voor 
SharePoint 2013 komt op het punt 
aan dat er gekozen moet worden 
tussen on-premise of vanuit de 
cloud. Geen eenvoudige opgave om 
daar een goede keus in te maken, 
omdat dit sterk afhankelijk is van 
uw organisatie en de wensen/eisen 
die gelden voor het sociaal intranet.  

Om u op weg te helpen zijn de vier smaken van 
SharePoint in kaart gebracht samen met een aan-
tal aandachtspunten voor het beantwoorden van 
de vraag ‘eigen server(s) of cloud?’.

Beschikbare SharePoint 2013 versies
Op het ogenblik biedt Microsoft vier versies van 
SharePoint 2013 aan. Drie daarvan zijn gericht op 
on-premise en de vierde versie is de cloud variant 
van Microsoft. 

Figuur 5 De vier versies van SharePoint 2013

De vier verschillende versies van SharePoint 
2013 zijn:

• SharePoint 2013 Foundation 
De meest gebruikte versie van SharePoint is 
de SharePoint 2013 Foundation die standaard 
meegeleverd wordt bij Microsoft Windows 
Server. Dit is ook gelijk de reden waarom deze 
versie erg populair is. De Foundation versie 
bevat voldoende functionaliteit om een basis 
intranet met Apps, webpagina’s, websites en 
alerts in te richten. Wat echter ontbreekt zijn 
contentmanagement, profielen, goed zoeken 
en integratie van business intelligences.

• SharePoint Server 2013 Standaard 
De SharePoint Server 2013 Standaard versie 
richt zich meer op de grotere organisaties met 
specifieke wensen/eisen voor hun intranet. 
De Standaard versie bevat dezelfde function-
aliteit als de Foundation versie, maar in de 
Standaard versie is extra functionaliteit bes-
chikbaar. Voorbeelden hiervan zijn verbeterd 
zoeken, gebruikersprofielen en My sites, por-
talen, verschillende sociale functies en basale 
content management functies. 

• SharePoint Server 2013 Enterprise 
Alle functionaliteiten van SharePoint Server 
2013 Foundation en Standaard worden ook 
aangeboden in de SharePoint Server 2013 
Enterprise versie. Enterprise biedt extra func-
tionaliteit op het gebied van business intel-
ligence, de integratie van Access databases en 
Excel services, geavanceerde content manage-
ment functies en een groter aantal standaard 
business applicaties. 
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In technische zin zijn de genoemde versies een 
add-on op Windows Server 2008 en Windows 
Server 2012. De gebruikte techniek binnen Share-
Point is ASP.NET en daarom heeft u minimaal als 
webserver Microsoft Internet Information System 
(IIS) nodig en als database Microsoft SQL Server.
 
• SharePoint Online 

SharePoint Online is een bijzondere versie van 
SharePoint omdat deze vanuit de cloud wordt 
aangeboden. Binnen Office 365 (Microsoft Of-
fice vanuit de cloud) kunt u eenvoudig Share-
Point toevoegen. Op die manier is Microsoft 
Office en Microsoft SharePoint volledig met 
elkaar geïntegreerd. De aangeboden function-
aliteit vanuit SharePoint Online is vergelijkbaar 
met de on-premise versies van SharePoint 
en wordt aangeboden op basis van een 
abonnement per medewerker. U ontvang 
SharePoint Online inclusief Office 365, e-mail, 
kalenders en extra’s zoals videoconferenties.

Het grote verschil tussen SharePoint Online en de 
overige versies van SharePoint is dat SharePoint 
Online niet zelf geïnstalleerd of onderhouden 
hoeft te worden. De complexiteit en daarmee de 
risico’s van het implementeren (en onderhouden) 
van SharePoint nemen daardoor behoorlijk af.

In het verleden werd SharePoint beschouwd als 
enterprise-class software, omdat alleen grote 
organisaties zich SharePoint konden veroorloven. 
Met de nieuwe versies van SharePoint 2013 is 
dit aan het veranderen en in het bijzonder met 
SharePoint Online, die door het abonnementsmo-
del (vanaf € 2,50 per medewerker per maand) ook 
erg aantrekkelijk is voor kleinere organisaties.

Kiezen voor eigen server(s) of voor de cloud
Er is een sterke trend gaande waar ook Microsoft 
hoog op inzet: software en services aanbieden 
vanuit de cloud. Waar voorheen organisaties 
‘alles in huis’ hadden staan qua ICT, zien we toch 
duidelijk een verschuiving naar ‘alles in de cloud’. 
Wat betreft SharePoint is er nu nog keus: of u 
draait SharePoint binnen de muren van uw organ-
isatie of u neemt  SharePoint af vanuit de cloud. 

Als uw organisatie intern (of m.b.v. het datacenter 
van uw leverancier) SharePoint wil gaan inzetten 
moet u rekening houden met een aantal zaken.  
In de eerste plaats met de aanschaf van de ben-
odigde hardware, het installeren van software 
zoals het besturingssysteem, databases, webserv-
ers en natuurlijk SharePoint zelf. De gehele Share-
Point installatie zal redundant moeten worden 
uitgevoerd omdat SharePoint een bedrijfskritische 
applicatie binnen uw organisatie zal worden. Ook 
moet de gehele opstelling schaalbaar worden in-
gericht zodat ook aan de toekomstige toename in 
gebruik, medewerkers en documenten kan wor-
den voldaan. Zoals gezegd kan de SharePoint op-
stelling binnen de organisatie worden geplaatst of 
in het datacenter van uw leverancier. Voor beide 
varianten geldt dat de SharePoint omgeving on-
derhouden moet worden, back-ups moeten goed 
worden georganiseerd en met regelmaat moeten 
updates van SharePoint worden uitgevoerd.

Het scenario voor SharePoint vanuit de cloud ziet 
er eenvoudiger uit. Er zijn verschillende partijen 
die SharePoint gemanaged vanuit de cloud aan-
bieden. Één van de grootste aanbieder is Micro-
soft zelf met SharePoint Online. Microsoft biedt 
SharePoint Online aan als een PAAS (Platform as 
a Service) wat wil zeggen dat de servers én de 
software door de medewerkers van Microsoft zijn 
geïnstalleerd, geconfigureerd, worden beheerd en 
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onderhouden. Als afnemer van SharePoint kunt 
u via internet toegang krijgen tot uw eigen Share-
Point omgeving en kunt u zich concentreren op 
het functioneel inrichten van SharePoint.  Door 
gebruik te maken van de cloudoplossing, is Share-
Point ook in financieel en technisch opzicht haal-
baar voor kleine organisaties, zie Afbeelding 6.

Ten opzichte van  eigen servers heeft de cloud wel 
groot nadeel: uw bedrijfsgegevens zijn weliswaar 
veilig opgeslagen in het datacenter van Microsoft, 
maar niet per se binnen uw eigen organisatie of 
zelfs niet binnen de Nederlandse landsgrenzen. 
Dit kan juridische consequenties hebben omdat 
dit strijdig kan zijn met WBP (Wet Bescherm-
ing Persoonsgegevens), Wet BIG (Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg), 
WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereen-
komst) en andere, voor uw organisatie mogelijk 
relevante, richtlijnen. 

De vraag ‘Eigen server(s) of cloud?’ beantwoorden 
is daarom nog niet zo eenvoudig. Een belangri-
jke reden hiervoor is dat cloud computing nog 
niet volwassen genoeg is. Niet gelijk in technisch 
opzicht, want alles werkt prima,  maar meer in 
juridische zin. Op dit moment is er een transitie 
gaande van ‘eigen server(s)’ naar ‘alles in de cloud’. 
Alleen verschillende richtlijnen over hoe om te 
gaan met bijvoorbeeld klant- of patiëntgegevens 
bieden nog weinig ruimte. Andersom kunnen 
de leveranciers van cloud oplossingen ook (nog) 
niet voldoende garanties geven over wie toegang 
heeft tot de opgeslagen gegevens (NEN, Patriot 
Act, PRISM etc).
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http://www.oi-services.nl


White paper: SharePoint als sociaal intranet inzetten

Risico, implementatietijd en kosten
Bij de keus voor eigen (managed) servers of cloud 
zijn drie aspecten erg belangrijk: welke risico’s 
worden genomen, wat is de benodigde implemen-
tatietijd en wat zijn de uiteindelijke kosten. 

• Risico’s 
Het risicoprofiel van SharePoint in de cloud is 
aanmerkelijk gunstiger dan zelf de ICT omgev-
ing voor SharePoint (laten) inrichten, beheren 
en onderhouden. Met name wanneer de 
complexiteit of omvang toeneemt neemt het 
risico ook fors toe. De vraag is waar de risico’s 
beter zijn gedekt: bij uw eigen ICT afdeling (of 
leverancier) of bij Microsoft in de cloud.

• Benodigde implementatietijd 
Een gemiddeld SharePoint traject beslaat 
minimaal een half jaar tot een jaar. Niet zo 
gek, omdat de gehele ICT omgeving voor 
SharePoint moet worden aangekocht, geïn-
stalleerd en geconfigureerd. Wanneer er 
gekozen wordt voor SharePoint Online (de 
cloud variant) dan kan deze arbeidsintensieve 
stap worden overgeslagen en kan SharePoint 
gelijk functioneel worden ingericht. Dit levert 
een behoorlijk winst op in termen van tijd.

• De kosten 
Vaak zijn de initiële kosten van het uitrollen 
van SharePoint op basis van eigen server(s) 
inzichtelijk, maar worden de doorlopende 
kosten (op lange termijn) onderschat of zijn 
niet altijd inzichtelijk.  Als we kijken naar het 
prijsmodel (Per-seat license) van SharePoint 
vanuit de cloud dan is dit een duidelijk en 
transparant verhaal zonder verrassingen. 
M.a.w. de kosten voor de gehele levensduur 
van de SharePoint installatie is bekend.

Natuurlijk hangt de beslissing ‘Eigen server(s) of 
cloud?’ niet alleen af van het risico, de implemen-
tatietijd en de kosten. Andere aandachtspunten 
zijn bijvoorbeeld de performance die bij Share-
Point Online soms te wensen overlaten. Bij eigen 
server(s) is het eenvoudig om de snelheid van 
SharePoint te verbeteren, terwijl bij SharePoint in 
de cloud dit niet zo vanzelfsprekend is. 

Ook de integratie van andere bedrijfssoftware 
binnen SharePoint maakt het soms lastig om 
te kiezen voor de cloud en soms moet er wel 
gekozen worden voor on-premise. Overigens kan 
er ook gekozen worden voor een hybride oploss-
ing waarbij een gedeelte van SharePoint vanuit de 
cloud en een ander gedeelte vanaf eigen servers 
wordt aangeboden. Deze strategie is voornamelijk 
interessant voor zorg-gerelateeerde organisa-
ties, want patiëntgegevens worden dan niet in de 
cloud opgeslagen, maar on-premise.

Zoals gezegd is er een duidelijk trend zichtbaar en 
gaat veel software (verder) richting de cloud. Het 
lijkt er op dat deze trend zo sterk is dat er mogeli-
jk over een aantal jaren geen keuze meer is. Dat is 
ook iets om in het achterhoofd te houden als u nu 
moet gaan kiezen; of de bestaande (traditionele) 
aanpak aanhouden of ook gaan profiteren van in-
novaties zoals cloud computing. 
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Organisaties zijn altijd sterk in ontwikkeling maar 
een belangrijke trend blijkt hier wel sterk bovenuit 
te steken. Namelijk het afstappen van het traditio-
neel horizontaal zenden (top-down) om veel meer 
in te zetten op onderlinge (gelijkwaardige) interac-
tie.  Samen oplossingen bedenken en uitvoeren, 
laten weten welke kennis je hebt en geef inzicht 
in wat je aan het doen bent. In een notendop 
zou het doel van sociaal intranet op die manier 
omschreven kunnen worden. Daarom overwe-
gen een groot aantal organisaties om een sociaal 
intranet in te zetten.

Ook helpt een sociaal intranet bij het onder-
steunen van de nieuwe generatie kenniswerker, 
die privé al veel gebruik maakt van sociale func-
ties, maar ook bij het ontdekken van kennis en 
het borgen hiervan in de organisatie. Verder 
helpt een sociaal intranet bij het samenwerken 
en het verbeteren van de communicatie tussen 
medewerkers. Ook een belangrijke rol is weg-
gelegd voor het sociaal intranet bij het verbeteren 
van de betrokkenheid binnen organisaties en het 
doorbreken van bestaande silo’s. Je kan ook zeg-
gen dat een sociaal intranet helpt om als organ-
isatie transparanter te worden.

SharePoint 2013 is een ideaal platform om een 
sociaal intranet te ontwikkelen. Waar voorheen 
SharePoint best lastig was om te implementeren, 
voornamelijk om de hoeveelheid maatwerk, is 
deze situatie voor SharePoint 2013 geheel an-
ders. Out-of-the-box beschikt SharePoint 2013 
over een grote verzameling aan functionaliteit die 
afhankelijk van de visie en doelstellingen van uw 
organisatie eenvoudig kunnen worden ingezet. 
Ook bijzonder in de huidige SharePoint versie is 

de integratie van verschillende sociale functies 
zoals het volgen, het liken en het microbloggen. 
Verder zetten Microsoft en andere cloud-leveran-
ciers hoog in op cloud computing. Met behulp van 
SharePoint Online is het bijzonder eenvoudig om 
een sociaal intranet op te zetten. Er hoeft immers 
geen hardware worden gekocht, installeren van 
software is niet nodig en u heeft geen omkijken 
naar het beheer. Deze cloud versies van Share-
Point 2013 zijn niet alleen geschikt voor kleine 
organisaties i.v.m. de lage kosten maar ook ges-
chikt als u zelf niet beschikt over een ICT afdeling 
of het risico voor installatie en beheer niet zelf 
wil dragen. Aan de andere kant biedt on-premise 
voordelen zoals een volledige controle de Share-
Point installatie. Meer technische mogelijkheden 
onder andere op het gebied van technische kop-
pelingen en het verbeteren van performance.

Realiseer dat het sociaal intranet een gebruiker-
splatform is en dat de gebruikers uiteindelijk de 
hele dag andere dingen aan het doen zijn. Dit 
gegeven heeft invloed op de keuzes die gemaakt 
moeten worden voor de gebruikersinterface, de 
navigatie, benodigde functionaliteit en ontwerp. 
Denk daarbij altijd vanuit de medewerker en 
ontwikkel een sociaal intranet waardoor mensen 
elkaar en hun kwaliteiten leren kennen, zodat 
samenwerking gestimuleerd wordt!
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  Over de auteur
  Jean-Pierre Komans
  Partner / Consultant

Als geen ander weet Jean-Pierre hoe je een succesvol 
sociaal intranet ontwikkelt. Meer dan 10 jaar loopt hij 
al mee op dit vakgebied, vanuit verschillende rollen. 
Beginnend als ontwikkelaar, SharePoint specialist, 
projectleider en hedendaags kijkt hij met name vanuit 
zijn communicatiebril, omdat hier het verschil kan 
worden gemaakt.

Heb je een vraag? Stuur Jean-Pierre een e-mail op 
j.komans@oi-services.nl of bel +31(0)50 - 5250233.

Over O&I Services
Bedrijven transformeren van een traditionele naar een 
sociale business, waarbij alles open en transparant 
is. Dat is waar we goed in zijn. De implementatie 
van een sociaal intranet is hierbij de eerste stap. 
O&I Services is expert op het gebied van sociale 
intranetten en begeleidt bedrijven van A tot Z bij de 
implementatie. Communicatie is het sleutelwoord in 
dit proces. Techniek en systemen zijn bij O&I Services 
ondersteunend. 

Om tot een succesvol sociaal intranet te komen 
hanteren wij de fasen Strategie, Adoptie, Implementatie 
en Activatie.

Wij willen alleen (mee)werken aan sociale intranetten 
die converteren. Dit betekent dat wij elke wens kritisch 
beoordelen of deze bijdraagt aan de bedrijfsstrategie. .

Onze website: www.oi-services.nl


