
Bronnen en 
doellocaties 

Doe een inven-

tarisatie en maak 

een vertaling van 

de huidige bron-

locaties en hoe de 

bestanden, indien 

nodig, te verplaat-

sen naar Teams. 

Technical  
readiness 

Zorg ervoor dat 

het fundament 

er ligt om Teams 

probleemloos te 

laten draaien en te 

gebruiken op ver-

schillende locaties 

en op verschillende 

devices.

Scenario’s, 
trainen en 
verfijnen 

Begin met een 

groep van Cham-

pions met Teams 

te werken en creer 

een Community. 

Identificeer Best 

Practices. Maak 

trainingsgsmateri-

aal en maak deze 

beschikbaar. 

Onboarding 
en First 
Time Use 

Faseer onboarding 

en First Time Use 

van de rest van de 

organisatie met 

gebruik van de 

afspraken, instruc-

ties en herkenbare 

scenario’s. Gebruik 

Champions, Floor-

walkers en Functio-

neel beheer.

Continu 
verbeteren 
en beheer 

Blijf de organisatie 

voeden met Tips, 

FAQ en trainings-

materiaal om de ge-

bruiker zo zelfvoor-

zienend mogelijk 

te maken. Monitor 

frequent het ge-

bruik en de legitimi-

teit van het design 

en de afspraken. 
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Digitale  
vaardigheid  
en bereidheid 

Breng de digitale 

vaardigheiden en 

de bereidheid tot 

veranderen in kaart. 

Pas het tempo en 

het niveau daarop 

aan.

Waarom 
MS TEAMS?

Geef de redenen 

aan om naar MS 

Teams te gaan, de 

kansen en de risi-

co’s als je het niet 

zou doen.

Sponsorschap, 
visie en  
roadmap

Zet zichtbare 

sponsors in die de 

boodschap, visie en 

roadmap uitdragen 

en eigenaarschap 

nemen, ook uit het 

middenmanage-

ment en directe 

leidinggevenden. 

Communicatie 
en draagvlak 

Communiceer (zo 

vroeg mogelijk) de 

redenen, de visie en 

de roadmap via de 

gangbare kanalen. 

Creëer draagvlak 

met succesverha-

len.

Governance  
en design 

Leg de regels voor 

het gebruik, moge-

lijke beperkingen en 

de instellingen vast 

zodat MSTeams 

gecontroleerd 

en veilig gebruikt 

wordt. Maak afspra-

ken voor het werken 

met Teams.
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De 10 etappes voor een  
succes volle implementatie  
van MS TEAMS

MS TEAM(S) baas 
ownership & regie 

Project- en Change 
Management
Managen van het 
traject en de veran-
dering binnen tijd  
en budget

Sponsor(s) 
(C-Level) Management

KOERSPLAN 
LEGENDA 

STAF

TEAM

Communicatie
Communiceren van 
verandering, voor-
delen en status 

Technische staf
techniek en beheer

gebruikers 
gebruik & executie

Champions
Voorlopen, uitvinden 
en ondersteunen


