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Inleiding
De Digital Workplace (DW) is het geheel aan digitale tools binnen een 
organisatie. Iedereen heeft dus een DW. Maar is het een goede? Welke 
problemen ervaren organisaties binnen hun bestaande DW en/of bij het 
opzetten ervan? Hoe kom je als organisatie aan een goede DW? 

In deze whitepaper bespreken we eerst aan de hand van het Digital 
Workplace Manifesto van Sam Marshall wat een goede DW is. Wij 
vertaalden de inzichten uit dit manifest naar praktische vereisten van een 
DW. Middels ons eigen onderzoek onder communicatieprofessionals 
kwamen we erachter dat de meeste organisaties nog ver verwijderd zijn 
van een goede Digital Workplace, ondanks dat het ruim drie jaar geleden 
gepresenteerd werd. We bespreken daarom welke problemen organisaties 
ervaren op het gebied van de DW en wat volgens ons de oplossingen 
voor deze problemen zijn. Daarbij focussen we op tools, verbinding en een 
juiste aanpak. We geven daarna een aantal voorbeelden uit de praktijk en 
destilleren uit dit alles onze aanbevelingen.

http://www.plek.co
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Wat is een goede Digital 
Workplace

Over de vraag wat een goede DW is hebben al veel mensen nagedacht 
en geschreven. Iedereen heeft tegenwoordig een DW maar niemand lijkt 
precies te weten wat dit omvat en hoe je ervoor zou moeten zorgen dat 
je DW een goede afspiegeling is van je fysieke werkomgeving. Vier jaar 
geleden al presenteerde Sam Marshall het Digital Workplace Manifesto.   

Digital Workplace Manifesto

Work is no longer a place. Let me be productive where I choose, but 
respect my home life too. 

Manage the outcome, not the process. Trust that I’m working productively 
when you can’t see me, but hold me accountable for the results.

The digital workplace should be a pleasure to use. If it’s not as good as my 
digital home life, let me bring in my own devices.

Collaboration only works if we do it the same way. The best tool is the one 
we all use, otherwise we create digital divides to match physical ones.
  
Let me be myself online. My profile is who I am in the digital workplace, and 
many of my working relationships may be with people I don’t get to meet.

Learning is good for me and the company. Give me the opportunity to 
acquire knowledge from outside and in, and the chance to use it well.

Not everyone is an early-adopter. Give support and guidance to those that 
need it, but also freedom to learn by playing for the self-starters.

Work doesn’t stop at the firewall. Our digital workplace should encompass 
customers, suppliers, partners and contacts.

Everything should be geared to helping me do the work that matters. 
Remove the irritants like multiple logins. You know who I am – once I’m 
logged in I should get everywhere I need to go.

Working relationships involve understanding each other. Let me express my 
views and I’ll listen to yours.

If I don’t like it, I can always leave.
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Stuk voor stuk goede punten (hoewel, die laatste?), die volgens ons heel 
duidelijk aangeven aan welke voorwaarden een DW moet voldoen. Het 
manifest biedt naar onze mening ook de handvaten voor het concreet 
maken van deze inzichten in het proces naar een goede DW.

Ons eigen onderzoek

Wij vertaalden de inzichten uit het manifest naar de praktische vereisten 
van een goede DW. Deze gebruikten we als basis voor een onderzoek 
dat we eerder dit jaar uitvoerden op een C-DAY, een congres over interne 
communicatie. We ondervroegen bijna 10% van de aanwezigen, die onder 
andere kwamen uit de sectoren onderwijs, zorg, woningbouw, transport, nuts 
en gemeenten. We vroegen deelnemers of ze klaar waren voor de digitale 
toekomst van interne communicatie. De resultaten waren ontluisterend: 
ondanks dat de inzichten al lang bestaan, zien we er in de praktijk nog weinig 
van terug. 

Een goede Digital Workplace moet (samen)werken vanuit verschillende locaties 
faciliteren. Ook voor thuiswerkers, mensen zonder vaste werkplek en mensen 
die altijd onderweg zijn. De belangrijkste content en functies moeten daarom 
altijd en overal en met name via mobiel beschikbaar zijn. 

Een belangrijk doel van de DW is het zorgen voor employee empowerment, 
oftewel het stimuleren en ondersteunen van eigen keuzes, verantwoordelijkheid 
en zelfmanagement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfsturende teams. 
Communicatie en kennisdeling binnen en tussen teams zijn hiervoor  
van groot belang.

Gebruiksvriendelijke en goede tools bieden die organisatiebreed gebruikt 
worden, zodat er geen ruimte overblijft voor clandestiene oplossingen 
(die minder geschikt zijn voor zakelijk gebruik). Mensen zijn gewend in hun 
privéleven zelf de best passende tools te kiezen en hebben daarbij de keuze 
uit vele slimme en gemakkelijke tools zoals WhatsApp en Facebook. Als ze op 
hun werk geconfronteerd worden met moeilijke tools die compleet gebouwd 
zijn vanuit de techniek in plaats van vanuit de gebruiker, is de keuze voor een 
externe oplossing (die de organisatie niet ondersteunt en niet kan controleren) 
snel gemaakt.

Zijn de belangrijkste content en functies mobiel beschikbaar?

Bied je een goed alternatief voor WhatsApp?

Meet je communicatie binnen en tussen teams? 

49% ja | 51% nee

34% ja | 66% nee

14% ja | 86% nee

http://www.plek.co
tel:020-3697577
https://www.frankwatching.com/archive/2016/09/16/waarom-je-whatsapp-toch-niet-zakelijk-moet-gebruiken-3-argumenten/
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Een goede DW faciliteert en stimuleert verbinding tussen collega’s die elkaar 
niet kennen. Hij bevordert kennisdeling en leren, en stimuleert medewerkers 
hun eigen pad op de DW te vinden. Als je ervoor zorgt dat collega’s 
makkelijk instappen op de DW, training krijgen waar nodig en makkelijk 
uitgebreidere kennis en informatie kunnen vinden op de DW, versterk je hun 
communitygevoel en bind je ze aan elkaar en aan de organisatie.

Het is belangrijk dat jouw DW de mogelijkheid biedt om met externe partijen 
samen te werken. Organisatiegrenzen vervagen steeds meer: er ontstaan 
samenwerkingsverbanden, joint ventures en integraties met ketenpartners. 
Teams bestaan niet meer alleen uit medewerkers, maar ook uit freelancers, 
vrijwilligers of zelfs klanten. Dat betekent dat interne en externe communicatie 
versmelten. 

Door bijvoorbeeld Single Sign-On te gebruiken, zorg je ervoor dat je DW 
gebruiksvriendelijk aanvoelt. Single Sign-On maakt het soepel switchen tussen 
beveiligde applicaties mogelijk en is dus onmisbaar in een goede DW.

Een goede DW versterkt communicatie, openheid en vertrouwen. Medewerkers 
moeten het gevoel hebben onderdeel te zijn van een groter geheel waarbinnen 
ze gewaardeerd en vertrouwd worden. Censuur en andere restricties gaan dit 
tegen en doen af aan de communicatie van binnen en naar buiten. 

Train je collega’s in communicatie?
Kijk je organisatiebreed naar onboarding en community experience?  

60% ja | 40% nee
23% ja | 77% nee

Kunnen externen op jullie intranet of communicatieplatform?

Kan je de belangrijkste applicaties gebruiken via Single Sign-On? 

40% ja | 60% nee

51% ja | 49% nee

Mogen medewerkers publiek posten?
Praten medewerkers of externen mee over (maatschappelijke) issues?

60% ja | 40% nee
51% ja | 49% nee

In totaal scoorden de deelnemers aan ons onderzoek gemiddeld niet meer 
dan 4,2 uit 10 op onze ‘schaal van toekomstgereedheid’. De hoogste score 
was een 7 en er waren meerdere enen. Wat gaat hier mis?

http://www.plek.co
tel:020-3697577
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Wat gaat er mis

Een Digital Workplace zou samenwerking moeten bevorderen met de juiste 
tools op organisatiebreed niveau, maar in de praktijk blijkt dat er bar weinig 
van de vereisten van een goede DW aanwezig zijn in organisaties. Wat gaat 
er mis? Hieronder een aantal veelvoorkomende problemen.

Geen goede toolset

In DW-projecten staat vaak de techniek in plaats van de gebruiker 
centraal. De afdeling IT heeft meestal de leiding, niet Communicatie, HR 
of beter nog: de business zelf. IT’ers hebben vaak een ondankbare taak 
in organisaties en worden erop afgerekend als er storingen optreden of 
informatie lekt. Hun drijfveren zijn daarom logischerwijs niet zaken als 
gebruiksgemak en flexibele toegankelijkheid, en al helemaal niet van buiten 
kantoor en voor externen. Bovendien betekent gebruiksvriendelijkheid voor 
veel IT’ers goede instelbaarheid, terwijl minder technische gebruikers een 
platform willen dat gewoon lekker werkt. We merken zodoende dat veel 
IT-afdelingen worstelen met de verzameling aan tools die de DW is.

Mede vanwege bovenstaande wordt vaak gekozen voor een 
totaaloplossing: alles van één bekende leverancier. Dat is dan meestal 
Microsoft, rondom SharePoint of, steeds meer, Office 365. Maar dit soort 
totaaloplossingen blinkt vaak uit in gebruiksvriendelijkheid van de IT-soort 
(instelbaarheid) en minder in de gebruikerssoort (werkt lekker). Bovendien is 
er veel configuratie en vaak maatwerk nodig voor implementatie, waarvoor 
meestal dure consultants moeten worden ingehuurd. Projecten vorderen 
daarom traag of worden vanwege de kosten half gedaan of uitgesteld. 
Wees eens eerlijk: zitten jullie ook nog steeds op SharePoint 2010?

Vanwege de drijfveren en praktische problemen van de IT-afdeling weten zij 
vaak niet de juiste organisatiebrede oplossing te bieden. En wat we telkens 
weer zien als de organisatie medewerkers niet goed faciliteert is dat mensen 
zelf het initiatief nemen, in de vorm van WhatsApp of andere suboptimaal 
beveiligde tools. Dit maakt de verzameling aan tools nog onoverzichtelijker 
en ondoorzichtiger en vergroot het probleem alleen maar. 

De vraag die hieruit naar voren komt: Hoe zorg je ervoor dat je verzameling 
aan tools wel optimaal is en werkelijk de samenwerking bevordert, zonder in 
te leveren op veiligheid?

http://www.plek.co
tel:020-3697577
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Geen verbinding tussen collega’s

In de praktijk zien we naast de problemen op de IT-afdeling dat er 
verschillende zaken in verschillende onderdelen van de organisatie spelen, 
maar dat er tussen deze onderdelen te weinig communicatie is om de 
benodigde kennis te kunnen delen en gezamenlijk problemen op te lossen. 
Het management zit vol goede bedoelingen maar weet niet wat er op de 
werkvloer gebeurt, en op de werkvloer wordt de bestaande DW nauwelijks 
gebruikt omdat deze niet het gewenste resultaat oplevert, niet aansluit 
bij de manier van werken, of simpelweg omdat werknemers niet getraind 
worden in interne communicatie. Jane McConnell, adviseur en autoriteit op 
het gebied van de ‘connected organization’ en ‘digital workplace strategies’ 
verwoordde het als volgt:

De vraag die we dus stellen is: Hoe zorg je voor verbinding over de gehele 
organisatie, over afdelingsgrenzen en werklocaties heen?

Geen juiste aanpak

Niet alleen de DW zelf maar ook de manier waarop organisaties een goede 
DW proberen neer te zetten is een pijnpunt. Veel organisaties proberen in 
één grote stap tot een goede DW te komen en blijven dan steken omdat 
ze niet alle puzzelstukjes op hun plaats krijgen. Het is nu eenmaal erg 
complexe materie: iedereen in de organisatie moet ermee werken, dus 
iedereen wil inspraak; het moet het overal en op alle devices doen; toegang 
moet via Single Sign-On; alles moet in de cloud, maar wel superveilig; en 
alles moet met alles geïntegreerd, toch? Jane McConnell claimt dat radicale 
verandering in gedrag voor een goed werkende DW moet zorgen:

Deze fundamentele omslag is ongetwijfeld nodig maar gaat niet over een 
nacht ijs. We stellen onszelf dus de vraag: Op welke manier kunnen we de 
benodigde radicale verandering teweegbrengen zonder teveel in een keer 
te willen doen en daarmee onze eigen glazen in te gooien?

Mensen aan de randen van de organisatie zijn vaak degenen die het 
dichtst bij klanten staan. Ironisch dat zij vaak juist degenen zijn die het minst 
verbonden zijn met de digital workplace.

De werkplek bestaat op de kruising van mensen, organisatie en technologie. 
De digital workplace wordt vaak omschreven als een ecosysteem van 
platforms, technologieën en services. Maar de fundamentele veranderingen 
die vandaag de dag plaatsvinden in organisaties en werkplekken gaan 
dieper. Het gaat om fundamentele veranderingen in de manier van werken, 
mindset, leiderschap en gedrag.

“

“

“

“

http://www.plek.co
tel:020-3697577
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Oplossingen

Interne (en externe) communicatie is een belangrijk onderdeel van je werk 
en daarmee van je Digital Workplace. Waar we dus naar op zoek zijn: een 
DW die integreert met de juiste tools om voor iedereen samenwerking 
leuker en makkelijker te maken. En zo’n DW is er niet van de ene op de 
andere dag. Daarom geven wij de voorkeur aan een gefaseerde aanpak. 

Een toolset die klopt

Hoe zorg je ervoor dat je verzameling aan tools optimaal is en werkelijk de 
samenwerking bevordert, zonder in te leveren op veiligheid?  

Een totaaloplossing of meerdere leveranciers

Veel organisaties kiezen voor een totaaloplossing van één leverancier 
omdat dit op het eerste gezicht de makkelijkste, goedkoopste of snelste 
oplossing lijkt te zijn waarmee je in een klap klaar bent. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is Microsoft. Het Office 365-pakket heeft alles, zo lijkt. 
Eén aanbieder, één omgeving, alles geïntegreerd. Office 365 is inderdaad 
een krachtige en veilige oplossing maar als je Office 365 neerzet in je 
organisatie en erop vertrouwt dat al je problemen daarmee zomaar 
opgelost zijn, kom je van een koude kermis thuis. Microsoft denkt vanuit 
techniek en functies, en veel minder vanuit de gebruiker. Als je Office 365 
gebruikt, verzamelt zich veel kennis en informatie binnen de verschillende 
Office 365 apps, zoals SharePoint, Skype, Yammer, Delph. Deze apps 
zijn dus niet allemaal even makkelijk in gebruik, en dit maakt het lastig te 
navigeren en de beschikbare kennis te vinden. 

Het is ten eerste niet nodig, en daarnaast niet per se makkelijker, 
goedkoper of sneller, om alles bij één leverancier af te nemen. Een 
totaalaanbieder als Microsoft heeft zijn sterke punten. Maar het feit dat er 
veel technische kennis (lees: ingehuurde consultants) nodig is om alles goed 
in te stellen maakt het ook een dure oplossing waarbij er veel tijd overheen 
gaat om aanpassingen te maken. Een integratie met een of meerdere 
producten van andere aanbieders kan wél de oplossing zijn. Sam Marshall, 
Schrijver van het Digital Workplace Manifesto verwoordde het als volgt:

Digital Workplace is geen fancy nieuwe naam voor intranet. Het kan zelfs 
zo zijn dat jouw DW helemaal geen intranet heeft. Alhoewel een intranet 
vaak een belangrijk onderdeel van een DW is, moeten we afstappen van het 
idee dat samenwerking, communicatie, etc. allemaal op een platform moet 
plaatsvinden.

“

“

http://www.plek.co
tel:020-3697577
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Een sociale laag rond je DW
Communicatie is een wezenlijk onderdeel van je werk en daarom je DW. 
Interne (en externe) communicatie moet daarom niet versplinterd worden 
over verschillende apps: het verdient een eigen applicatie. Een voorbeeld 
van een integratie die helpt om alle informatie en kennis die opgeslagen 
zit in bijvoorbeeld jouw Office 365-omgeving is het aanbrengen van een 
sociale laag. Gebruik de diepte van Office 365, en combineer deze met een 
sociaal platform dat focust op communicatie, vindbaarheid en gemak. Plek 
is een voorbeeld van zo’n sociaal platform. 

Breng je zo’n sociale laag aan rond je DW, zorg er dan voor dat het platform 
dat je kiest volledig is ontwikkeld vanuit de gebruiker maar wel net zo 
veilig als bijvoorbeeld Microsoft. De veiligheid moet ook gegarandeerd 
zijn als je (delen van) het platform deelt met externen. Combineer 
gebruiksvriendelijkheid en veiligheid bijvoorbeeld door Single Sign-On te 
gebruiken voor toegang tot het sociale platform en tot andere gekoppelde 
apps. Dit is veilig en eenvoudig en zorgt voor een naadloze overgang 
tussen verschillende tools. Zorg daarnaast ook dat het platform per 
gebruiker gepersonaliseerd is, voor optimale relevantie en vindbaarheid. En 
natuurlijk is een goede mobiele app onmisbaar, om de sociale laag rond je 
DW vanuit elke plek en op elk moment beschikbaar te maken.

Integratie met Office 365

Als Office 365 de basis van je DW is, en je brengt hierbij een sociale 
laag aan, zijn de mogelijkheden eindeloos. Werk realtime samen aan 
documenten, koppel sociale groepen aan SharePoint sites, maak een 
startpaginakoppeling met SharePoint en synchroniseer gebruikers 
rechtstreeks vanuit de Active Directory. Een sociaal platform kan door de 
vindbaarheid, relevantie en samenwerking te verbeteren fungeren als een 
gebruiksvriendelijke ‘voordeur’ die gebruikers eenvoudig naar de juiste 
informatie leidt. Zo maak je jouw DW compleet. Door je DW uit te breiden 
met een laagdrempelige en verbindende oplossing zoals Plek, hoeven 
medewerkers niet meer uit te wijken naar eigen oplossingen als WhatsApp. 
Zo behoudt de organisatie inzicht en controle over wie toegang heeft tot 
wat, en is het risico op versnippering en datalekken juist veel lager dan bij 
veel organisaties die alleen met Office 365 willen werken het geval is. 

Andere koppelingen 

Naast integratie met Office 365 kun je het sociale platform van jouw keuze 
ook weer aan andere tools koppelen waar nodig (afhankelijk van hoe jouw 
eigen DW is ingericht). Denk aan Google Drive, maar bijvoorbeeld ook aan 
dingen zoals het ontvangen van een pushnotificatie wanneer er een nieuwe 
offerteaanvraag binnenkomt of wanneer er een meeting ingeschoten 
wordt door je collega. Notificaties die vanuit verschillende apps naar je 

http://www.plek.co
tel:020-3697577
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communicatieplatform worden verzonden en dus allemaal op een plek 
verzameld worden, maken het platform relevanter. Het platform verbindt zo 
op zijn beurt de DW en maakt de toolset tot een geheel. 

Wees niet bang voor koppelingen met belangrijke apps en systemen. 
Gebruik een sociaal platform als Plek als buitenlaag van je DW, maak 
toegang eenvoudig via Single Sign-On en ontsluit op deze manier alle 
beschikbare kennis. Welke tool je gebruikt maakt uiteindelijk eigenlijk niet 
meer uit: alles komt als vanzelf samen op de digitale werkplek. Zo zet je 
de gebruiker centraal en hoeft niemand zijn manier van werken aan te 
passen. Ook kun je een platform als Plek gebruiken voor communicatie met 
medewerkers van de IT-afdeling omtrent je visie en strategie betreffende de 
toolset.

Focus op communities voor verbinding

Hoe zorg je voor verbinding over de gehele organisatie, over 
afdelingsgrenzen en werklocaties heen?

Het communitygevoel

Het is belangrijk om erbij stil te staan dat de DW onderdeel is van je 
werk, geen losstaande bezigheid. Het sociale aspect moet in alle taken 
verweven zijn om een echte verbonden organisatie te laten ontstaan. Een 
manier om dit te stimuleren is, zoals hierboven beschreven, het naadloos 
samenbrengen van verschillende tools in één DW en het aanbrengen van 
een sociale laag. Maar dat is nog maar het begin. Medewerkers moeten 
gestimuleerd en getraind worden om zelf te communiceren, silo’s te 
doorbreken en verbinding te zoeken. Jane McConnell verwoordde het als 
volgt:

Kijk daarom organisatiebreed naar de onboarding en community experience 
van je platform. Een manier om het communitygevoel te bevorderen is het 
wegnemen van restricties. Laat werknemers bijvoorbeeld publiek posten en 
stimuleer ze mee te doen aan dialogen over (maatschappelijke) issues. Een 
sociaal platform als Plek stimuleert verbinding door, behalve een bewezen 
implementatietraject en een simpele onboarding voor nieuwe gebruikers, te 
focussen op het constant activeren van gebruikers (zowel medewerkers als 
externen).

Teveel focus op de tool, te weinig op mensen en verandering. Communities 
zijn de beste drivers voor verandering. Denk ook aan communities waarin 
externen kunnen.

“

“

http://www.plek.co
tel:020-3697577
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Betrokken maar autonome teams

Wat we willen is betrokken medewerkers die zich ‘empowered’ voelen en 
geen restricties voelen om zelf actie te ondernemen. Als je de juiste toolset 
biedt, kun je zelfsturende teams hun eigen manier van werken laten kiezen. 
Zo zijn ze autonoom en flexibel en wordt er beter samengewerkt binnen 
maar ook tussen teams, afdelingen en locaties. Of dit in de praktijk ook 
werkt, weet je natuurlijk alleen als je communicatie binnen en tussen teams, 
afdelingen en locaties ook kunt meten. Plek biedt daarom uitgebreide 
statistieken en een visuele weergave van de connecties op het platform.

Train collega’s in communicatie

Het onboarden is voor veel collega’s niet voldoende, omdat ze weinig 
zin hebben “weer een nieuwe tool” te moeten leren of omdat ze digitaal 
niet heel vaardig zijn. Het organiseren van interactieve kennissessies 
en trainingen is een goede manier om ook sceptische of onwetende 
collega’s te leren communiceren op een manier die goed past bij de 
communicatiekoers van de organisatie. Train collega’s op een inclusieve 
en actieve manier, en maak daarmee jouw communicatieplatform (nog) 
laagdrempeliger. Zo stimuleer je best practices en enthousiasmeer je 
collega’s door ze simpelweg samen dingen te laten doen. Uiteindelijk 
kunnen juist deze mensen ambassadeurs worden en fungeren als voorbeeld 
voor andere collega’s!

Een gefaseerde aanpak

Hoe breng je de benodigde radicale verandering teweeg die je voor een 
succesvolle DW nodig hebt, zonder teveel in een keer te willen doen en 
daarmee je eigen glazen in te gooien? Een gefaseerde aanpak is, zo merken 
wij in de praktijk bij het implementeren van ons eigen sociale platform 
Plek, in veel gevallen het efficiëntst en uiteindelijk ook het effectiefst bij 
het neerzetten van een goede DW. Uiteindelijk zorg je er dan zeker voor 
dat iedereen in de organisatie ermee werkt, dat de complete toolset 
geïntegreerd is en het ook overal en op alle devices doet, dat toegang via 
Single Sign-On geregeld is, en dat alles in de cloud zit maar ook superveilig 
is. Maar dus niet allemaal in een keer.
 

Groepsdiagrammen: visuele weergaves van connecties op Plek
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Zorg bijvoorbeeld eerst voor een eenvoudige portal die alle bestaande 
kennis en informatie ontsluit en makkelijk vindbaar maakt. Een sociaal 
intranet als Plek kan deze eerste stap, en daarmee de ‘voordeur’ van de DW 
zijn. En zelfs een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk platform als Plek kan 
in stappen geïmplementeerd en uitgerold worden, voor optimaal succes. 
Voor een internationaal opererend Nederlands bedrijf in de financiële sector 
definieerden we samen de volgende stappen voor implementatie van ons 
Plek platform:

De kleurcodes geven de toenemende complexiteit aan, gebaseerd op input van onder 
andere de ICT- en Information Security-afdelingen:
• Groen: kan direct worden uitgevoerd, zonder noemenswaardige technische, 
organisatorische of security implicaties. 
• Geel: middelmatige impact op de organisatie; enige medewerking vereist van ICT voor 
toegang en security clearance. 
• Oranje: grote impact op de organisatie en werkmethoden; substantiële samenwerking 

vereist voor integraties en veiligheidsaspecten.

Bij onze klant gebruiken we dit model om per dochterbedrijf te bepalen 
welke stappen gezet kunnen worden – en met welke zekerheid die gaan 
lukken. Een belangrijk doel hierbij is om duidelijk te maken dat je niet altijd 
tot een volledig geïntegreerde oplossing (stap 4) hoeft te komen om succes 
te behalen. Bij het implementeren van Plek of andere tools die bijdragen 
aan een complete en succesvolle DW, kun je een soortgelijk stappenplan 
gebruiken. Zo’n stappenplan is uiteraard anders voor elke organisatie, en de 
adviseurs van Plek kunnen voor elke organisatie een passende gefaseerde 
aanpak opstellen.

OpCo Platform Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Purpose Project environment Communication tool Social intranet Digital workplace

Users Selected OpCo project 
teams

All OpCo members All OpCo members All OpCo members

Functional Profiles, posts, groups, 
process documents, chat, 
calendars, social functions

Profiles, news posts, 
groups, process 
documents, chat, 
calendars, social 
functions, content pages

Profiles, news, posts, 
departments, groups, 
documents, chat, 
calendars, social 
functions, content pages, 
shortcuts to apps

Profiles, news, posts, departments, 
groups, documents, collaboration, 
chat, calendars, social functions, 
content pages, shortcuts to apps, 
widgets

Content Pilot projects, including: 
Innovation challenges
Change programs

Projects & themes
News & updates
Reference info

Projects & themes
News & updates
Knowledge bank
Reference info

Projects & themes
Document management
News & updates
Knowledge bank
Reference info

Security classification Low Medium Medium Medium

Access User accounts
Personal invitations
Domain whitelisting

AD FS AD FS AD FS

Hosting SaaS SaaS On-premise On-premise

Integrations Links to documents on 
intranet and/or local DMS

Active Directory
LDAP
SharePoint links

Active Directory
LDAP
SharePoint links

Active Directory
LDAP
SharePoint integration

http://www.plek.co
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Praktijkvoorbeelden 

Ons communicatieplatform Plek draait al een aantal jaar bij een grote 
verscheidenheid aan klanten. Van kinderopvang tot ministerie, van 
bibliotheek tot Big Five accountant/consultant en van gemeente tot grote 
bierbrouwer.. Bij de ene klant zijn we ‘live’ binnen een paar weken, bij de 
andere doorlopen we een uitgebreid stappenplan waar maanden overheen 
gaan. Bij de ene klant bestaat de DW nagenoeg alleen maar uit Plek en 
een e-mailcliënt, bij de andere klant wordt een zeer uitgebreide toolset 
gebruikt. Bij alle klanten focussen wij op verbinding en communities, en 
zorgen we dat het stappenplan succesvol doorlopen wordt, of dat nou uit 
een of tien stappen bestaat.

Grenzeloze communicatie bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken wil makkelijker communiceren, ook 
met externen. We definieerden drie stappen die voor verbinding moeten 
zorgen. Stap 1 bestaat hier uit pilots met verschillende afdelingen en 
projectteams. Gewapend met best practices uit de pilotfase volgt daarop 
in stap 2 een groeifase waarin ondersteunende diensten aangehaakt 
worden. De laatste stap is een uitrol voor alle 12.000 medewerkers van het 
ministerie, waarna ook de communicatie van de lijnorganisatie op Plek gaat 
plaatsvinden.

Telegraaf Media Groep: mobile first

De Telegraaf Media Groep (TMG) zocht naar manieren om medewerkers 
in de verschillende bedrijfsonderdelen te verbinden en op de hoogte 
te houden. Stap 1 bestond uit een mobiele app met onder andere 
bedrijfsnieuws en een bedrijfsbreed smoelenboek. Daarna lanceerden 
we in stap 2 een desktopversie, met newsfeeds en onboarding. In stap 3 
volgde een migratie van alle referentie-informatie, zoals HR-documenten, 
handboeken en procedures, uit het oude intranet. Door deze informatie 
slim doorzoekbaar te maken in Plek (dat bij TMG Feeds heet), werd deze 
toegankelijk. Zo vinden collega’s verspreid over de gehele organisatie elkaar 
en wordt kennisdeling en verbinding gerealiseerd zonder te forceren. 

http://www.plek.co
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SharePoint met Plek bij KPMG

KPMG Nederland heeft zo’n 3000 medewerkers. Velen werken bijna 
iedere dag bij klanten op kantoor. Het SharePointintranet voldeed niet 
aan de eisen die aan interne communicatie werden gesteld. Dus om 
verbonden te blijven met elkaar en met het hoofdkantoor zocht KPMG 
een sociaal platform met de gebruiksvriendelijkheid van WhatsApp en de 
veiligheid van SharePoint. Dat is Plek (bij KPMG InsideOut genaamd). Stap 
1: veilig chatten, nieuws delen en kennis uitwisselen, ook via de native 
app. SharePoint en Plek versterken elkaar: content wordt uitgewisseld 
via widgets en teams kunnen zelf hun SharePointdocumenten koppelen 
aan hun Plekgroep. Binnen een week zat ruim 80% van de KPMG-
medewerkers op InsideOut, had de helft de app gedownload en waren er 
meer dan 100 groepen aangemaakt. Op naar stap 2: wij denken aan het 
synchroniseren, doorzoekbaar maken en (realtime samen) bewerken van 
SharePointdocumenten in InsideOut en vice versa. 
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Samenvatting en 
aanbeveling

De belangrijkste boodschap is: staar je niet blind op de complexiteit van 
de ideale situatie, maar definieer stappen in die richting die op zichzelf 
al waardevol zijn. Sterker nog: zelfs al blijkt de laatste stap uiteindelijk 
onhaalbaar, dan kun je er met deze aanpak voor zorgen dat elke 
tussenliggende stap van je project een succes oplevert. Bijvoorbeeld een 
goed communicatieplatform dat buitensporige groepse-mails vervangt, of 
een actief sociaal intranet dat kennisdeling bevordert. 

Probeer het plaatje eens voor jouw organisatie te schetsen. Wat is je 
uitgangssituatie? Waar wil je naartoe? Hoe kun je die weg in stappen 
onderverdelen? Wie heb je voor de verschillende stappen nodig? Welke 
groepen kun je snel helpen om momentum te genereren? Wie kan je 
sponsoren? Hoe houd je de stappen behapbaar?

Heb je ook een stappenplan nodig om je organisatie te verbinden en klaar 
te stomen voor de toekomst van interne communicatie? Wij adviseren 
graag.

http://www.plek.co
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Meer weten? Bel ons of e-mail Rik of Justus van Plek!
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