
Toepassingsmogelijkheden en voordelen 
sociaal intranet voor het HBO en WO

De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in 
het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben 
te maken met de snelheid van de technologische 
vooruitgang in de breedste zin.

Tegelijkertijd zien we een groeiende behoefte aan meer ‘echt’ 
contact en betrokkenheid tussen mensen onderling. Die twee 
ontwikkelingen staan centraal in dit whitepaper, waarin we beide 
met elkaar proberen te verbinden. Allereerst gaan we in op een 
viertal trends die spelen binnen het onderwijs: naleving van  
toenemende wet- en regelgeving, de inzet van tablets, opbreng-
stgericht werken en met minder geld meer en beter onderwijs.
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De ontwikkelingen in de markt gaan 
snel, ook in het onderwijs. Veel 
van die ontwikkelingen hebben te 
maken met de snelheid van de tech-
nologische vooruitgang in de breed-
ste zin.

Tegelijkertijd zien we een groeiende behoefte 
aan meer ‘echt’ contact en betrokkenheid 
tussen mensen onderling. Die twee ontwikke-
lingen staan centraal in dit whitepaper, waarin 
we beide met elkaar proberen te verbinden. 
Allereerst gaan we in op een viertal trends 
die spelen binnen het onderwijs: naleving van 
toenemende wet- en regelgeving, de inzet 
van tablets, opbrengstgericht werken en met 
minder geld meer en beter onderwijs.

Naleving toenemende wet- en regelge-
ving
De onderwijsinspectie ziet erop toe dat het 
hoger onderwijs de wet naleeft. Daarbij letten 
zij voornamelijk op regels zoals: het uitreiken 
van diploma’s, het afnemen van examens 
en promoties, het toepassen van de voor-
opleidingseisen bij toelating van studenten, 
het verzorgen van onderwijs en de voor-
lichting daarover. Dit wordt uitgevoerd door 
middel van het onderzoeken van een bepaald 
onderdeel van de wet of door incidenteel de 
naleving bij een WO of HBO te onderzoeken. 
Aanleiding kan een melding over het niet 
naleven van de wettelijke voorschriften zijn. 
Daarnaast onderzoekt de onderwijsinspectie
op welke manier de besturen en raden van
toezicht ervoor zorgen dat de wetten correct 

uitgevoerd worden. Tevens worden specifieke 
aspecten van HBO en WO instellingen onder-
zocht in themaonderzoeken.

Tablets in het onderwijs
Het multimediale digitale schoolbord is een 
veelgebruikt klassikaal medium. En daar blijft 
het niet bij. Stapsgewijs wordt nu ook de tab-
let geintroduceerd.

Om het leerproces zo effectief en aantrekkeli-
jk mogelijk te maken voor studenten, speelt 
de technologie in de vorm van een tablet een 
steeds belangrijkere rol. Het uitgangspunt 
daarbij is dat het geen doel op zich is, maar 
een middel om effectiever mee te werken. 
Initieel als vervanging van de boeken en 
wellicht later als interactief leerplatform. Deze 
werkwijze wordt steeds meer geaccepteerd1.

Opbrengstgericht werken
De onderwijsinspectie wil van onderwijsinstel-
lingen duidelijkheid in de opbrengsten van 
haar studenten2. Uit onderzoek blijkt dat de 
leerresultaten van studenten verbeteren wan-
neer onderwijsinstellingen opbrengstgericht 
gaan werken. Tentamen resultaten spelen 
daarbij een belangrijke rol, maar ook de dage-
lijkse praktijk van observeren van studenten, 
nakijken van werk en dergelijke.

Docenten staan dus voor de uitdaging om het
overzicht te behouden over deze studenten. 
Dat is moeilijk omdat zij te maken hebben 
met veel docenten, allemaal met hun eigen 
resultaten, observaties en het na te kijken 
werk3.
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Met minder geld meer en beter onder-
wijs
De titel klinkt tegenstrijdig, maar toch heeft 
het hoger onderwijs hier mee te maken. De 
afgelopen jaren heeft het hoger onderwijs 
minder geld gekregen van de overheid4. Dit 
blijkt uit onderzoek van de Universiteit van 
Maastricht. Daarnaast gooit het kabinet het 
roer om in het hoger onderwijs. Studenten 
moeten beter en meer onderwijs krijgen en 
tevens moeten zij beter inzicht krijgen in wat 
de opleiding hen te bieden heeft. Van de HBO 
en WO instellingen wordt verwacht dat zij zich 
concentreren op datgene waar zij goed in zijn. 
Het kabinet streeft ernaar om het studiekli-
maat op instellingen sterk te verbeteren met 
als doel om studenten minder lang over hun
studie te laten doen en om meer uit hun  
opleiding te halen.
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Een sociaal intranet is een intern 
bedrijfsnetwerk dat als doel heeft 
online samenwerken te bevorderen
en te integreren, onderlinge com-
municatie mogelijk maakt en de 
betrokkenheid tussen medewerkers
verhoogt.

Een sociaal intranet helpt bedrijven flexibel en
efficiënt te kunnen werken. Een sociaal in-
tranet verbindt mensen aan andere mensen, 
informatie, kennis en applicaties.

Definitie sociaal intranet
Het begrip sociaal intranet is de afgelopen 
jaren sterk opgekomen. Het is een vrij nieuwe 
technologie waardoor er verschillen bestaan 
in de gebruikte definities van deze term.

In de optiek van O&I Ser-
vices is een intranet een 
platform dat meerdere 
tools en informatie voor 
alle medewerkers be-
schikbaar stelt met als 
doel efficiënter te kunnen 
werken en de interne 
communicatie te ver-
beteren.

Een sociaal intranet zorgt er daarnaast voor
dat de betrokkenheid tussen medewerkers 
en hun werkgever en de betrokkenheid tus-
sen medewerkers onderling wordt vergroot. 
Het delen van kennis en het aangaan van de 
interactie met elkaar staat centraal. Onder-
linge samenwerking en het delen van kennis 
wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

Tijdsbesparing
De gemiddelde medewerker besteedt één 
dag per week aan het zoeken van de juiste 
informatie om zijn werk goed en/of beter te 
kunnen doen. 

Middelen die hiervoor worden gebruikt zijn 
onder andere netwerkschijven, websites, 
statistische pagina’s en het e-mailen, bellen 
en spreken met collega’s. Het resultaat van 
al die zoekacties? Meestal een gedeeltelijk 
antwoord op de vraag. Een online sociaal 
intranet kan de oplossing zijn voor het snel en 
efficiënt vinden van informatie waardoor geld 
wordt bespaard en efficiënter werken moge-
lijk wordt gemaakt.

Voordelen sociaal intranet
Een sociaal intranet kan de volgende voor-
delen opleveren:
• Onderlinge communicatie wordt ver-

beterd;
• Tijdsbesparing door efficiëntere communi-

catie binnen een bedrijf;
• Medewerkers raken betrokken bij elkaars 

werkzaamheden;
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• Reductie van projectduur;
• Medewerkers gaan beter met elkaar sa-

menwerken omdat samenwerken makke-
lijker wordt;

• Besparing op printkosten, verzendkosten, 
vervoerskosten en reiskosten.

Basisfunctionaliteiten sociaal intranet
Welke functionaliteiten biedt een sociaal 
intranet?

Bij O&I Services geloven we in drie sterke ba-
sisfunctionaliteiten die vereist zijn:
1. Meerdere social media tools die ter be-

schikking staan aan de medewerkers;
2. Delen van documenten;
3. Meer interactie.
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Veel bedrijven gebruiken een in-
tranet voor hun interne communi-
catie en het delen van kennis en in-
formatie. De wijze waarop dit wordt 
gedaan is vaak statisch, er vindt 
weinig tot geen interactie plaats 
tussen medewerkers onderling. Dit
terwijl die behoefte aan meer inter-
actie er wel is. Een sociaal intranet 
biedt een uitkomst.

Het sociale intranet breidt zich dan ook 
steeds verder uit binnen de vakgebieden van 
ICT en communicatie. In het jaar 2010 had 
één op de drie bedrijven een sociaal intranet 
voor interne communicatiedoeleinden. In het 
jaar 2011 is het gebruik van interne platfor-
men nog eens sterk gestegen.

Uit de intranet monitor 2011 blijkt dat meer 
dan 70 procent van de bedrijven een sociaal 
intranet gebruiken voor het verspreiden van 
informatie en het up-to-date houden van 
onderlinge netwerken.

Elektronische leeromgevingen & social 
media: een verschuiving naar online
Een aantal jaren geleden hebben veel onder-
wijsinstellingen centraal de keuze gemaakt 
voor een elektronische leeromgeving.

Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat 
het onderwijs niet meer alleen in het klaslo-
kaal plaats vindt, maar ook online. Voor het 

onderwijs zijn er tegenwoordig veel online 
platformen in de vorm van elektronische 
leeromgevingen (ELO).

Ook zien we steeds meer voorbeelden waar-
bij social media en andere platformen in wor-
den gezet als elektronisch netwerk om een 
effectief lesaanbod mogelijk te maken.

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’.

Employee satisfaction versus employee 
engagement
Iedere werkgever vindt het belangrijk dat 
medewerkers tevreden zijn met het bedrijf, 
hun functie, collega’s en andere factoren. 
Hoewel de tevredenheid van medewerkers 
belangrijk is, en bijdraagt aan het realiseren 
van bedrijfsdoelstellingen, is dit nog geen 
engagement.
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Maar wat is engagement dan precies? En 
waarom is het zo belangrijk? Er bestaan 
verschillende definities van een engagement. 
Aon Hewitt definieert engagement als volgt:

“Werknemers zijn ‘en-
gaged’ wanneer zij 
vooruitstrevend zijn, posi-
tief met anderen praten 
over het bedrijf, be-
trokken zijn bij het bed-
rijf, worden gemotiveerd 
door hun manager en de 
cultuur van het bedrijf. 
Kortom, wanneer zij bi-
jdragen aan het zakelijk 
succes van het bedrijf.” 

Anderen definiëren engagement als volgt: 
wanneer medewerkers zich kunnen vinden 
in de strategie of missie van hun werkgever, 
gehecht zijn aan hun baan en werkgever, 
enthousiast zijn over de werkzaamheden en 
dusdanig handelen om de belangen van hun 
werkgever te behartigen.

Waaruit bestaat engagement?
Ieder bedrijf is zich er van bewust dat het 
belangrijk is om betrokken medewerkers te 
hebben. Er zijn dan ook veel HR-professionals 
die zich bezighouden met het vergroten van 
de betrokkenheid van medewerkers.

In de praktijk blijkt dat dit niet altijd lukt. Het 
begrip engagement kent vier sleutelwoorden, 
namelijk: communiceren, integreren, samen-
werken en betrokkenheid.

Deze aspecten worden later in dit white pa-
per verder uiteen gezet.

Waarom is engagement zo belangrijk?
Een medewerker met een hoge mate van 
engagement:
• Gebruikt zijn talenten elke dag;
• Haalt een consistent niveau;
• Bouwt aan een bedrijfsnetwerk;
• Is betrokken bij het bedrijf;
• Heeft de juiste drive;
• Helpt het bedrijf winst maken.

Een medewerker met een gemiddelde mate 
van engagement:
• Voldoet aan de prestatiedoelstellingen;
• Is tevreden met zijn of haar huidige positie 

binnen het bedrijf;
• Doet wat van hem of haar wordt verwacht 

maar is niet ambitieus.
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Een medewerker zonder engagement:
• Weet niet wat van hem of haar wordt ver-

wacht en vraagt hier ook niet naar.
• Heeft niet het gevoel dat zij effectief kan 

werken.
• Voelt zich niet betrokken met de organisa-

tie en haar collega’s.
• Deze medewerker kost geld.

Onderwijsinstellingen & engagement
Eerder in dit whitepaper heeft u kunnen lezen
dat een aantal trends van toepassing zijn 
op onderwijsinstellingen: naleving van toe-
nemende wet- en regelgeving, de inzet van 
tablets, opbrengstgericht werken en met 
minder geld meer en beter onderwijs. Op 
welke wijze kunnen onderwijsinstellingen ins-
pelen op deze trends?

“Een van de oplossingen 
waarmee onderwijsinstel-
lingen voordeel kunnen 
doen van alle ontwikkelin-
gen die op hen afkomen, 
is een sociaal intranet.”

Het sociaal intranet van O&I Services biedt de
gewenste functionaliteiten en, nog belangrij-
ker, geeft onderwijsinstellingen handvaten om 
engagement tussen medewerkers onderling, 
medewerkers en studenten en medewerkers, 
studenten en hun ouders te realiseren.
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Naleving wet- en regelgeving
Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging 
om de wet- en regelgeving goed na te leven. 
Denk hierbij aan het uitreiken van diploma’s, 
het afnemen van examens en promoties, het 
toepassen van de vooropleidingseisen bij 
toelating van studenten, het verzorgen van 
onderwijs en de voorlichting daarover. Omdat 
men met veel verschillende regels te maken 
heeft, die elkaar soms wel en soms niet over-
lappen, is dit een complex vraagstuk. Hoe kan 
het hoger onderwijs ervoor zorgen dat de wet- 
en regelgeving goed nageleefd wordt? Het 
sociaal intranet van O&I Services kan hiervoor 
een goede ondersteuning bieden. Hoe het so-
ciaal intranet daar voor zorgt? Heel eenvoudig. 
Het hoger onderwijs kan bestanden en ander 
materiaal, met betrekking tot
de wet- en regelgeving, op het intranet plaats-
en en de docenten kunnen deze bestanden 
overal openen. Zo hebben docenten ten 
eerste altijd de beschikking over de meest ac-
tuele stukken en kunnen zij ten tweede op een 
makkelijke en effectieve manier het overzicht 
behouden omtrent de wet- en regelgeving. 
Op deze manier kunnen docenten de wet- en 
regelgeving op elkaar afstemmen en wordt het 
naleven ervan gewaarborgd. Via het intranet 
kunnen docenten hierover met elkaar commu-
niceren, zowel tijdens kantooruren als vanuit 
huis.

Met minder geld meer en beter onderwijs
Docenten staan vaak voor grote klassen en 
hun werkdruk is hoog. De overheid gaat 
minder subsidiëren, terwijl de prestaties om-
hoog moeten. Er moet dus met minder geld 
meer gepresteerd worden. Is dit mogelijk? Het 
hoger onderwijs staat voor de uitdaging om de 
productiviteit van de docenten te verhogen. 

Onderlinge communicatie en samenwerking 
tussen docenten, studenten en medewerkers 
wordt steeds belangrijker. Het sociaal intranet 
van O&I Services biedt belangrijke handvaten 
om dit te faciliteren.

Binnen het sociaal intranet krijgen alle docent-
en een eigen profiel, in een digitale omgeving. 
Deze omgeving voorziet in de juiste gegevens 
van de juiste personen. Het intranet faciliteert 
een snelle en effectieve communicatie en 
samenwerking tussen docenten, en stimu-
leert het delen van kennis. Deze effectievere 
samenwerking verhoogt de productiviteit en 
de betrokkenheid tussen docenten onderling, 
studenten en medewerkers.
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Zakelijke eisen, Gebruikers eisen & Beste 
uitvoering
Het documenteren van zakelijke gegevens en
medewerker informatie is de eerste stap voor
het ontwikkelen van een sociaal intranet. 

Het identificeren van behoeften betekent het
‘engagen’ van stakeholders door middel van 
een focusgroep, gebruikersonderzoeken, 
zakelijke interviews en andere bijeenkomsten 
om een intranet te optimaliseren en gebruiks-
vriendelijk te maken.

Eerst is het belangrijk om te begrijpen wat de
behoeften van het bedrijf zijn en wie belang-
rijke mensen in het management zijn, voordat 
u bezig gaat met het ontwerp en ontwikkelen 
van een sociaal intranet.

Strategische planning & Bestuur
Een strategisch plan bepaalt de lange termijn 
visie, missie, medium en korte termijn doelen 
van een nieuw sociaal intranet.

De procesplanning begint bij de strategische
richtlijnen van een bedrijf zoals missie en 
visie, voordat er specifieke doelstellingen en 

key performance indicators geformuleerd 
worden.

Een effectief bestuur van een bedrijf is 
noodzakelijk: bepaal de structuur, perso-
neelsmodel, rollen, verantwoordelijkheden, 
site-eigenaren en de rapportage en goed-
keuring van de structuur.

Informatiestructuur, Wireframes & Ont-
werp
Intranet 2.0 tools kunnen niet gebruikt wor-
den indien zij niet gevonden worden. Een 
effectief ontwerp en structuur is noodzakelijk 
om het intranet gebruiksvriendelijk te maken.

Het structureren van informatie in het in-
tranet is belangrijk, dit kunt u het beste doen 
door middel van een site map of bedrijfsmap 
te voorzien van belangrijke informatie, con-
tent categorieën, of subcategorieën en hoe 
dit in verbinding met elkaar staat.

Het uiteindelijke doel van een intranet is het
creëren van een online omgeving waar 
medewerkers goed met elkaar kunnen com-
municeren, integreren, kennis delen, samen-
werken en daardoor betrokken raken bij 
elkaar.

Lanceren & Change management
Medewerkers zullen de benefits van een 
sociaal intranet inzien wanneer zij erachter 
komen dat een intranet hun werk een stuk 
makkelijker maakt.
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Een intranet kan er namelijk voor zorgen dat
zowel de communicatie als het business pro-
ces binnen bedrijven sterk wordt verbeterd.

De mate van verandering hangt af van de 
cultuur en het type bedrijf (klein of groot bed-
rijf) en de kracht van het sociaal intranet (zelf 
onderhouden of detacheren).

Het change management communicatie pro-
gramma is een voorwaarde voor het lanceren
van een intranet. Wanneer bedrijven een 
verouderd, of helemaal geen intranet hebben, 
staan zij voor de uitdaging om de voordelen 
van een intranet in te zien.
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Engagement

De fundamentele waarde van een sociaal 
intranet is, dat iedere werknemer een eigen 
gezicht en stem heeft. Deze vorm van interne 
communicatie resulteert in een blijk van 
waardering, respect en vertrouwen tussen 
werknemers.

Dit zorgt voor betekenisvolle en blijvende 
verbeteringen om de werknemerstevreden-
heid te kunnen bevorderen. Picknicken in de 
zomer of jaarlijkse waarderingsprogramma’s 
wegen niet op tegen de authentieke en blij-
vende waarde van een sociaal intranet.

Communicatie

Werknemers zijn 15 tot 30% van hun werkdag 
kwijt aan het zoeken van de juiste informatie.
Laten we hen helpen! In plaats van geprinte 
handleidingen en alle e-mails van werkne-
mers, adviseert O&I Services klanten om 
een sociaal intranet te in gebruik te nemen. 
Een sociaal intranet geeft onder andere een 
overzicht van het laatste nieuws, biedt de mo-
gelijkheid tot groepsgesprekken, stimuleert 
mobiliteit van werknemers, faciliteert kennis-
deling en wiki’s en maakt bestanden gemak-
kelijk vindbaar. Hierdoor zullen werknemers 
op een makkelijke, duidelijke en effectieve 
manier met elkaar kunnen communiceren en 
samenwerken. Een sociaal intranet draagt bij 
aan betere communicatie tussen medewerk-
ers die in teams en projecten werken, 
ongeacht waar zij zich bevinden.

Integratie

Stelt u zich eens voor: één gebruikersnaam 
en wachtwoord in plaats van 10 of meer. O&I 
Services adviseert bedrijven om één portaal 
te ontwikkelen die uit alle resources bestaat 
die werknemers nodig hebben. Denk hierbij 
aan integratie mogelijkheden zoals single 
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sign-on, Active Directory sync, a robust API en 
een flexibele integratie Kit.

Samenwerking

Waar komen ideeën vandaan? Van andere 
ideeën! Of u nieuwe ideeën met anderen
deelt of samen aan het brainstormen bent, 
O&I Services adviseert en stimuleert het 
gebruik van een sociaal intranet om kennis 
met andere werknemers te delen en om het 
projectmanagement proces zo goed mogelijk 
te laten verlopen, 24 uur per dag en vanaf elk 
apparaat.

Betrokkenheid

Het moreel en betrokkenheid van de  
medewerkers staat in nauw verband met
de productiviteit en prestaties van een be-
drijf en haar doelstellingen. Echter beschikken 
HRM afdelingen en andere Communicatie 
Managers niet over de benodigde tools om 
het moreel en betrokkenheid van werkne-
mers te vergroten. Kortom, O&I Services 
adviseert haar klanten om de ontbrekende 
schakel(s) te achterhalen en op te lossen.
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Een succesvol intranet odersteunt gebrui-
kers op het gebied van: communicatie, inte-
gratie, samenwerking en betrokkenheid. De 
mate waarin en de wijze waarop van deze 
features gebruik wordt gemaakt, kan wor-
den gemeten met behulp van de ‘intranet 

Assessment tool’ van O&I Services.

De informatie die hiermee wordt verkregen is 
relevante
input voor de ontwikkeling van een business
case om het juiste sociale intranetplatform
te kiezen.
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Integratie
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Samenwerken
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Betrokkenheid
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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.
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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

http://www.oi-services.nl

