
Infographic: Toolkit 
voor Office 365 adoptie
In deze infographic bieden wij u een overzicht van de tools voor 
het bewerkstelligen van adoptie van de digitale werkplek. 

Meer hulp bij de adoptie van Office 365? 
Bekijk de volgende kennismiddelen op onze website voor meer inzichten:

De waarom-vraag is het belangrijkste hulpmiddel 
Een belangrijke opmerking hierbij is: welke hulpmiddelen of communicatiemiddelen u ook 
gebruikt; met alleen een interactief Power BI dashboard of een gelikte communicatiecampagne 
komt u er niet. Waar het om gaat is het strategisch en effectief toepassen van deze middelen. 
Het belangrijkste daarbij is het waarom; de ‘what’s in it for me’-vraag?

1 Hulpmiddelen voor de 
waarom- en hoe-vraag 
(visie en strategie). 

Papers over change management 

Boeken over Office 365 en adoptie 

Beschikbare video’s over Office 365 adoptie 

Blogs en artikelen  

3 Zelf te creëren hulpmiddelen voor de wat-vraag  
(communicatie- en training).  
Denk hierbij aan bijeenkomsten, Yammer/Intranet-berichten, en e-mail campagnes die u afgestemd op uw organisatie, 
de betrokken teams en medewerkers en uw proces zelf moet creëren. Denk hierbij ook aan vormgeving: branding van 
de communicatie-uitingen (maar ook de werkomgeving zelf) die consistent is met die van uw eigen organisatie werkt
vaak goed.  

** Pro tip: Uit onderzoek in de vakgebieden 
communicatie en psychologie is gebleken: herhaling 
werkt. Welke communicatiemiddelen en trainingen 
u ook besluit te gebruiken: een boodschap moet 
gemiddeld vijf á zeven keer herhaald worden 
voordat deze blijft hangen.  

Town hall meetings 

Inspiratiesessies 

Preview sessies 

Succesverhalen 

Intranet-/Yammerberichten 

Helpsite 

2 Hulpmiddelen voor de 
wat-vraag communicatie 
& training)

Flyers 

Posters 

Animatievideo’s 

E-mails, Awareness, Countdown, Tips & Tricks 

+ Skype for Business, Yammer, Sway, Teams, Planner en 
veel andere tools zijn standaard onderdeel van Office 365. 
Dit zijn in feite ook tools die u kunnen helpen uw adoptieproject 
vorm te geven. “Leer terwijl u doet”. In die zin is Office 365 
een belangrijke adoptietool van zichzelf. 

De business paper “Adoptie als vanzelf” over change management rondom 
digitaal samenwerken.
 
Tien praktijktips voor adoptie van experts Bastiaan Kortenbout en Rick de Vries. 
 
Deze lijst met de door eindgebruikers meest gestelde vragen rondom de 
implementatie en adoptie.

++ Met de Power BI “Office 365 Adoption Content Pack”, 
kunt u de verschillende aspecten van adoptie meten maar ook 
inzichtelijk maken. Power BI is een standaard-onderdeel van 
Office 365.

Handvatten voor uw visie, strategie, en 
projectaanpak haalt u uit beschikbare kennis 
zoals in de papers “Adoptie als vanzelf” of 
het boek “Office 365 strategisch inzetten”.

Microsoft biedt diverse vooraf opgemaakte 
templates of middelen aan om u te ondersteunen 
in de communicatie rondom uw project. 
Neem een kijkje in de bibliotheek van FastTrack 
om deze te bekijken of te downloaden. 

https://www.motion10.nl/kennisbank/whitepaper/adoptie-als-vanzelf/
https://www.motion10.nl/kennisbank/blog/adoptie-van-de-digitale-werkplek-tien-tips/
https://www.motion10.nl/kennisbank/blog/beantwoord-tien-vragen-office-365-begint
https://support.office.com/nl-nl/article/Office-365-Adoption-Content-Pack-77ff780d-ab19-4553-adea-09cb65ad0f1f
https://www.motion10.nl/kennisbank/whitepaper/adoptie-als-vanzelf/
https://fasttrack.microsoft.com/office/drive-value/engage

