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Hogere
productiviteit

Sprint of Marathon
Om uw medewerkers enthousiast te maken over de 
(nieuw) geïmplementeerde software, hebben we een 
aanpak ontwikkeld die we al bij tal van MKB-bedrijven 
succesvol hebben ingezet.

Naast de inrichting van de basis van het samenwer-
kingsplatform Teams, krijgen al uw medewerkers een 
introductieworkshop. Dit (en nog heel veel andere handige 
adoptiematerialen) is onderdeel van een adoptieplan dat 
we samen met u ontwikkelen. 

Vanuit uw wensen beslissen we samen de opbouw van 
het adoptieplan. Sommige bedrijven schieten graag vol uit 
de startblokken en hebben behoefte aan een goede bege-
leiding bij de implementatie en de start (Sprint).
Andere bedrijven zijn meer Marathonlopers en zijn ervan 
overtuigd dat “Het Moderne Werken” alleen kan slagen bij 
een geleidelijke gedragsverandering. 

Welke aanpak u het beste past, doel is altijd een hogere 
productiviteit en meer werkplezier.

Gamen... ja, echt!
Spelend leren; in het onderwijs heel gewoon. Nu ook 
binnen uw bedrijf. Op een speelse en educatieve manier 
leren u en uw collega’s Office 365 beter kennen en toe te 
passen.

Wat is adoptie?
Adoptie is de acceptatie, of beter de omarming, van  
software en de bijhorende nieuwe manier van werken.

Waarom is het zo belangrijk?
De implementatie van een nieuw softwarepakket, en de 
daarbij horende nieuwe manier van werken, valt of staat 
met adoptie. Er kan nog zo’n mooi en goed pakket worden 
geïmplementeerd, maar als de gebruikers het niet goed 
of gewoon helemaal niet gebruiken is het een gedrocht. 
Adoptie is het toverwoord.

Workshops & Trainingen
Leer in een workshop van een halve dag hoe u effectie-
ver kunt samenwerken, slimmer vergadert of processen 
optimaliseert. Verbeter uw skills in een training Teams, 
OneNote, OneDrive of Power BI.

1000+ how to video’s
Krijg toegang tot meer dan 1.000 Nederlandstalige how 
to video’s die u stap voor stap met Office 365 applicaties 
helpen. En stippel uw eigen leerplan uit en word een 
expert in bijvoorbeeld PowerBI, Excel of Teams.



DE WEG NAAR ADOPTIE

Werkplek Check

Inspiratiesessie

Adoptieplan

Interne 
aankondiging

Kick-off Teams

Introworkshop

Adoptie

Support

Alle knelpunten van uw
huidige werkomgeving in kaart

Creatieve sessie om samen met MT en 
early adopters oplossingen te bedenken

Gedetailleerd plan om mede-
werkers te motiveren

Medewerkers informeren d.m.v. 
e-mail, posters en video

Aftrap met Microsoft Teams om de 
samenwerking te verbeteren

Workshop voor alle medewerkers 
om kennis te maken met de  
moderne manier van werken

Een vliegende start om u en uw collega’s te 
helpen bij het Moderne Werken en het optimaal 
gebruik maken van uw nieuwe werkplekken.

Verdiepte adoptie met workshops, 
videoplatform en gamification wel-
ke wordt gemonitord en inzichtelijk 
gemaakt.
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