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2

© 2020 Motion10 | motion10.nl

Adoptie van Microsoft
Teams bij versnelde uitrol
Op het moment van schrijven geldt voor veel organisaties in Nederland
dat ze snel een goede oplossing willen implementeren om op afstand
communiceren en vergaderen mogelijk te maken. Microsoft Teams
biedt hierbij uitkomst. Microsoft stelt dit platform momenteel voor
maximaal zes maanden volledig gratis beschikbaar, indien een
organisatie nog geen gebruik maakt van Office 365 (en ook geen
beschikking heeft over de benodigde licenties).
Meer over Microsoft Teams
Het samenwerkplatform Microsoft
Teams of kortweg Teams, biedt een
virtuele werkomgeving. Documenten,
chatconversaties, planningen en audio-/
videogesprekken komen samen op één plek.
Doordat het platform via de Microsoft cloud
benaderbaar is, is het ook eenvoudig én
veilig mogelijk om externen/derden toe te
voegen aan deze omgeving.

In onze visie is het altijd aan te raden om
een oplossing als Teams strategisch en zo
veilig mogelijk uit te rollen. Toch kan het in
bijzondere situaties, zoals de huidige, de
voorkeur genieten om vooral snel up-andrunning te zijn.

Adoptie van Teams

Onze Change & Adoptie consultants
creëerden een stappenplan voor de
communicatie en andere activiteiten die de
snelle technische uitrol van Teams kunnen
ondersteunen. We doen dit door op heel
korte termijn de acceptatie, het begrip en het
effectief gebruik te verbeteren. Dit alles wordt
ondersteund door video-instructies en een
uitgewerkt live-event.

In dit document vindt u een stappenplan
voor de Adoptie van Teams bij een versnelde
technische implementatie. Het document
is bedoeld als aanvullend op een andere
digitale hand-out van Motion10, “Stappenplan
voor het versneld uitrollen van Microsoft
Teams”.

We hopen u met dit document vooruit te
helpen. Mocht u verdere vragen hebben
over de stappen die we hier met u delen, of
over onze verdere werkwijze, kunt u contact
opnemen met Ron Witjes, Unit Manager
Customer Success bij Motion10.

•

Lees hier meer over de toegevoegde
waarde van Teams voor het op afstand
samenwerken.
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2. Uitgangspunten en
randvoorwaarden voor een
versnelde uitrol van Teams
Teams dient in het kader van de versnelde
technische uitrol en het hier geboden
stappenplan voor adoptie gebruikt te worden
voor communicatie en vergaderen. We raden
af om binnen dit kader ook aanvullende
functies (zogenaamde Teams-omgeving en
sites) aan te bieden.
Ook moet goed gekeken worden naar
de gewenste functionaliteit. Zo is de
commerciële, maar volledig gratis
aangeboden versie van Microsoft Teams
is een zeer gelimiteerde versie van de
omgeving. Dit wil zeggen: u heeft hierin
aanzienlijk minder opslagmogelijkheden en
-ruimte. Ook is er geen koppeling met de
organisatie zelf, heeft de medewerker geen
mailbox en daarmee ook geen optie om
vergaderingen in te plannen. Medewerkers
worden toegevoegd aan de omgeving met
het e-mailadres.

Hiernaast biedt Microsoft momenteel
en tijdelijk een volledige Office 365 aan,
waarbinnen Microsoft Teams een prominente
plaats inneemt. Ook deze omgeving kent
beperkingen – onder meer een limiet op het
gebruik van de Office toepassingen. Het is
belangrijk met deze uitgangspunten rekening
te houden.
Als laatste uitgangspunt geldt dat de
infrastructuur (zowel werkplek als netwerk)
het gebruik van audio/video mogelijk dient
te maken. Denk hierbij aan een webcam en
goed bruikbare audio in- en uitgangen op de
laptop of desktop computer.
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3. Stappenplan voor de
Adoptie van Microsoft
Teams
Het volgende stappenplan kunt u gebruiken om in twee tot vijf
dagen – afhankelijk van de randvoorwaarden in uw specifieke
situatie - te zorgen voor een hoge adoptie van Teams, ook bij een
versnelde implementatie.
Globale planning in zes stappen
De onderstaande zes stappen kunt u aanhouden als globale planning. Hierin vindt u de
stappen terug die wij ook in deze volgorde aanbieden bij onze klanten die we snel hebben
geholpen met het uitrollen van Teams en met de adoptie ervan.
De precieze invulling van de zes stappen is sterk afhankelijk van zaken als de grootte van
uw organisatie en de hoeveelheid medewerkers voor wie u Teams daadwerkelijk beschikbaar
wilt maken op korte termijn. Ook het type werk van de bedoelde eindgebruikers en hun
digitale geletterdheid spelen onder andere een rol voor de specifieke communicatie- en
trainingsactiviteiten die waarde toe kunnen voegen.
3. Instructies
1. Voorbereiding
Gezamenlijk
acties opstellen die
passend zijn bij de
organisatie

Communicatie,
trainingen, video's
gereed maken.
Initiële communicatie
naar medewerkers:
wat te verwachten,
servicedesk startklaar
en andere groepen
vooraf trainen

2. Organisatie
informeren

1.

2.
3.

4.

5.
6.

5. Aan de slag
Alle medewerkers
uitnodigen voor
informatiesessie:
Waarom den we dit
en wat betekent dit
voor ons? Korte demo
Teams: chatten en
vergaderen

6. Monitoren

Communicatie met
samenvatting Live
Event, waar naartoe
voor vragen, link naar
plek voor instructies

4. Live Event

De eerste stap (Voorbereiding) komt grofweg overeen met het advies dat Motion10 in de
eerste fase van een dergelijk traject zou afgeven. Het gaat hier om – binnen de kaders
van de beschikbare tijd - strategisch te bekijken welke acties passen bij de organisatie en
aan welke situatie-specifieke randvoorwaarden moet worden voldaan.
Bij de tweede stap gaat het om de initiële communicatie over de uitrol van Teams in uw
organisatie en over de activiteiten die u plant om de adoptie te stimuleren.
In de derde stap gaat het om het gereedmaken van de middelen die zult gebruiken om uw
medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen om effectief gebruik te
maken van Teams.
De kick-off kunt u het beste doen tijdens een Live event, al dan niet direct al gefaciliteerd
door Teams. Het is belangrijk om de twee belangrijkste functies voor een versnelde uitrol
middels een korte demo te laten zien.
Bij de vijfde stap (Aan de slag) gaat uw organisatie daadwerkelijk live met het gebruik van
Teams.
De zesde stap (Monitoren) is van cruciaal belang: het gaat hierbij om het evalueren van
de effectiviteit van de uitrol en het adoptieprogramma. Denk hierbij aan zaken als:
•
Inspelen op de vragen vanuit de organisatie.
•
Servicedesk bereikbaar.
•
Dagelijkse Q&A (Vraag en Antwoord) sessies online.
•
Extra communicatie schrijven omtrent FAQ (Frequently Asked Questions).
•
Tips & Tricks e-mails.
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4. Aanvulling op en vervolg
na dit stappenplan
Om op de lange termijn zoveel mogelijk waarde te ontlenen aan de
implementatie van een nieuwe tool zoals Microsoft Teams, is het
van belang dat de ondersteuning voor de organisatie aanblijft op de
lange termijn.
Om u hierin te ondersteunen, hebben wij op
onze website verschillende hulpmiddelen
beschikbaar.

Proactief IT change management
cruciaal
Proactief verandermanagement is in
onze visie cruciaal voor het succes van
IT-projecten. We adviseren een integrale
aanpak met techniek, user experience design
(UX Design) en Change & Adoptie.

Whitepaper: De sleutel voor
succesvolle IT-projecten
De focus in het verandertraject moet liggen
op een helder en zo concreet mogelijk doel
en de alignment van dat doel met de doelen
op de niveaus van het team en de individuele
medewerker. Zet de mens centraal. Om de
kans op succes te verhogen, is het ten slotte
belangrijk dat je van tevoren bepaalt waar je
staat als het gaat om adoptie, om op basis
daarvan een plan te maken.
In de whitepaper “De sleutel voor succesvolle
IT-projecten” leest u hoe u dat doet.
Download de paper hier.
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5.De Basis op orde voor
Microsoft Teams
De in dit document genoemde activiteiten zijn daadwerkelijk gericht
op de korte termijn. Maar zelfs voor een dergelijke oplossing gelden
al diverse technische, strategische en governance-gerelateerde
randvoorwaarden.
Vanuit Motion10 is de visie dat dergelijke
randvoorwaarden al voorafgaand aan
een Teams implementatie behoren te zijn
ingevuld. Hetzelfde geldt in feite voor het
adoptieplan.
Dit samenspel van het invullen van strategie,
randvoorwaarden en het vooraf nadenken
over de adoptie, noemen wij de “Basis op
orde voor Microsoft Teams”.
Met de Basis op orde voor Microsoft
Teams kijken we verder dan een
kortetermijnoplossing. In een aantal
workshops komen onder andere de volgende
onderwerpen aan bod:

•
•
•
•
•
•

Technische geschiktheid organisatie;
Teams architectuur en de relatie tot
overige Office 365 componenten;
Teams governance en voldoen aan
wetgeving;
Informatiebeveiliging;
Informatiebeheer en Teams;
Beheerrollen en processen;

Samen met u werken we hierbij aan een
roadmap om tot een gecontroleerde en
beheersbare Microsoft Teams functionaliteit
te komen. Heeft u vragen over De Basis
op orde voor Microsoft Teams of over het
stappenplan om tot een versnelde, beperkte
uitrol te komen? Neem dan contact op met
Albert Hoitingh, Microsoft MVP en Solution
Architect Business Productivity bij Motion10.

© 2020 Motion10 | motion10.nl

Over de auteurs
Meer informatie of direct aan de
slag?
Heeft u vragen over het stappenplan voor
de adoptie van Microsoft Teams of over het
stappenplan om tot een versnelde, beperkte
uitrol te komen? Neem dan contact op met
Ron Witjes, Unit Manager Customer Success
bij Motion10.
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Wij zijn Motion10

Motion10 helpt organisaties om beter,
slimmer en efficiënter te werken. Omdat ze
willen groeien, veranderen of innoveren.
Integratie zit in ons DNA en wij zijn
specialisten in digitaal samenwerken,
Data & Analytics en Adoptie & Change.

Meer over ons vindt u op
www.motion10.nl.
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