-> koersverloop in intensiteit

De 10 etappes voor een
succesvolle implementatie
van MS TEAMS
KOERSPLAN
LEGENDA

-> koersverloop in tijd
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Onboarding
en First
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TEAM
gebruikers
gebruik & executie
Champions
Voorlopen, uitvinden
en ondersteunen
Sponsor(s)
(C-Level) Management

