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Hoe Pantar 400  
medewerkers migreerde 
met behulp van een  
support-bot 

Pantar, Nederlands grootste leer- en werkbedrijf,  

migreerde het leeuwendeel van haar medewerkers  

tijdens de eerste Corona Lockdown naar een nieuwe digi-

tale werkplek. Daarbij zette het een online support-bot in. 

In deze casestudy lees je hoe 

Pantar haar medewerkers heeft 

ondersteund bij deze transi-

tie, hen digitaal vaardiger en 

-zelfredzamer heeft gemaakt en 

tegelijkertijd de supportkosten 

wist te verlagen.

Pantar had eind 2019 een uitge-

breide voorbereiding getroffen 

om al haar werkplekken van de 

oude Citrix-omgeving te migre-

ren naar Windows 10 en Micro-

soft 365. Dat was nodig omdat 

Pantar steeds verder achterliep 

Over Pantar

Pantar is één van de drie grootste leer- en 

werkbedrijven van Nederland. Met name in 

opdracht van de gemeenten Amsterdam 

en Diemen worden vanuit zeven locaties 

zo’n vierduizend lang durig werklozen en 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

op weg geholpen naar een reguliere baan. 

Hierbij zijn 400 medewerkers betrokken. 

Deze casestudy  wordt je aangeboden 

door Adoptify Technology BV.  

Deze casestudy biedt concrete,  

contextuele en diepgaande kennis  

over de Adopt-On support BOT.
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Team Adoptify 
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op de mogelijkheden van het nieuwe 

werken. Het doel was de medewerkers 

eind maart 2020 met behulp van Micro-

soft 365 ‘anytime, anywhere en any de-

vice’ te laten werken.   

Het initiële onboarding programma was 

gericht op begeleiding bij first-time-use. 

Tijdens de uitrol waren kleinschalige 

klassikale sessies gepland en geduren-

de de migratie zouden er floorwalkers 

op de afdelingen aanwezig zijn om de 

medewerkers te ondersteunen. Alles was 

gebaseerd op fysieke aanwezigheid.  

En toen brak Corona uit 

De uitrol, onboarding en adoptie van 

de nieuwe hardware en werkplekken 

stonden precies gepland toen de eerste 

Corona-lockdown werd afgekondigd.  

Wat nu?  

In no-time werd het programma aange-

past. We besloten om de Adopt-ON sup-

port BOT een prominente plek in de 

begeleiding te geven. Door middel van 

on-demand e-learnings aan te bieden 

heeft de Support BOT de medewerkers 

stapje voor stapje door de migratie heen 

geloodst. De geautomatiseerde chatbot 

ving de meest gestelde vragen in de 

startperiode af, zodat het migratieteam 

zich kon concentreren op online  

trainingen die het echte verschil  

maakten.

80% gebruikt  
slechts 10% van 
de mogelijkheden 
van MS Teams! 

Direct beschikbaar binnen Microsoft 

Teams. Of geïntegreerd binnen jouw  

Microsoft SharePoint Online Intranet. 

In zes stappen 
400 medewerkers migreren 

1. Ruim voor de overstap naar 

de nieuwe laptop kregen 

medewerkers toegang tot op maat 

gemaakte introductie video en online 

trainingen. Medewerkers leerde zo 

over het doel en de aanpak en kregen 

instructie over hoe zij zich op de 

migratie konden voorbereiden.     

2. Medewerkers werden in  

overzichtelijke subgroepen  

uitgenodigd voor online migratie 

bijeenkomsten. De nieuwe laptops 

werden via de post toegestuurd.  

3. De subgroepen werden  

uitgenodigd voor ‘first 

time use’ training sessies. Twee  

coaches gaven online instructies  

en de medewerkers hebben  

onder begeleiding eerste  

gebruikservaringen opgedaan.   

4. Op basis van de DiGi 

Fit Index scan kenden 

we de digitale vaardigheid van 

de individuele medewerkers. Zo 

konden we iedere medewerker 

een op hun rol en vaardigheid 

afgestemd trainingstraject aanbieden. 

5. Via de support BOT 

konden medewerkers alle 

mogelijke functionele- en technische 

vragen stellen. Veel gestelde vragen 

werden geautomatiseerd beantwoord.  

Vragen waar geen standaard  

antwoord voor bestond, werden  

persoonlijk afgehandeld.   

6. Met wekelijkse communicatie 

via mailings en intranet 

werden medewerkers gestimuleerd 

om zich te blijven ontwikkelen. Zo 

werden wekelijks gebruiks-TIPS 

gedeeld, ‘challenges’ aangeboden 

en via gamification konden ‘badges’  

worden verdiend. 
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Het resultaat: 
Pantar was een vrij traditionele 

organisatie met veel fysieke 

vergaderingen op kantoor en veel 

mailverkeer. Nu doen mensen dat met 

Microsoft Teams massaal vanuit huis. 

Het is door de medewerkers enorm 

snel opgepakt. De Coronamaatregelen 

zijn achteraf bezien waarschijnlijk een 

katalysator geweest. Door een continu 

verhogende adoptiegraad zien we een 

omslag in de manier van communiceren 

en samenwerking die aantoonbaar heeft 

geleid tot productiviteitswinst.  

180
actieve gebruikers 

per dag

40
Teams vergaderingen

per dag

455.700
bestanden in  

OneDrive

-39%
minder 

mailverkeer 

400
chatberichten 

per dag

5.869
mailtjes minder
per dag

41 min.
per dag tijdswinst  
door minder mailen

p.p.

“Technische mogelijkheden en 

bewustzijn van de mensen die ermee 

moeten werken zijn twee kanten 

van dezelfde medaille bij een zich 

ontwikkelend platform. Maar in de 

praktijk staan deze zaken vaak haaks 

op elkaar. Door adoptieprogramma’s 

goed in te regelen zullen IT-projecten 

vaker succcesvol zijn.” Pantar heeft als 

organisatie in zeer korte tijd enorme 

stappen gemaakt, zo concluderen 

Joffri Roodselaar en Bert Lancester van 

Pantar. “We zijn flexibeler, de omgeving 

is beter te managen en de onderlinge 

samenwerking is sterk verbeterd”  

Wil jij ook jouw gebruikers digitaal 

ondersteunen en de kosten van  

eerstelijns support verlagen? 

Met Adopt-ON Support App kan dat! 

Medewerkers kunnen 24/7 vragen 

stellen over Microsoft 365 en op basis 

van persoonlijke profielen worden 

er gericht ‘snack bite’ trainingen 

aangeboden. Wij vertellen je graag over 

de mogelijkheden!  

Meer weten? 

Wil je meer weten 

over Pantar en hun 

migratie naar de 

moderne werkplek?  

Lees het verhaal 

van digitale leiders 

Joffri Roodselaar en 

Bert Lankester:   
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Het resultaat
Het gemiddelde resultaat dat per  

jaar wordt behaald met de Adopt-on 

support BOT bij een organisatie met 

400 gebruikers: 

Continu werken aan 
digitale vaardigheid

65%
participatie  
aan de DiGi Fit  
Index scan™.  
Adopt-on support BOT 

werkt het beste na  

afronding van de scan

75%
geslaagd
75% van de digitale 

assistent conversaties 

hebben de vraag  

succesvol beantwoord

-24%
support tickets
Bijna een kwart 

minder service  desk- 

tickets ingeschoten

14.150
support BOT 
gesprekken 
Via de support BOT  

volledig geautomatiseerde 

support gesprekken

12.161
voltooide trainingen
gemiddeld 29 trainingen  

per medewerker 

87%
positieve beoordelingen 
op afgeronde snack-bite 
learnings

En dat voor de kosten 
van 1 kopje koffie per 
medewerker per week.

tevreden
opdrachtgevers zijn zeer tevreden 

over de inzet van de Adopt-ON 

support BOT

2:44 uur
productiviteitswinst

per 
week

Persoonlijke leerpaden en gamificatie

Afdeling- en teamchallenges 

Verlaging van je  
support en helpdesk 
kosten door medewer-
kers die meer zelf-
redzaam zijn.
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1. Engagement

 De digitale persona’s  

en hun vaardigheden 

bepalen

3.  Coaching

 1.000+ ‘snack-bite’ train-

ingen gebaseerd op digi-

tale vaardigheidsprofiel 

Adopt-on support BOT
in het kort

5.  Meetbaar, slimmer, productiever en leuker

 De digitale fit- en vaardigheid van jouw organisatie 

wordt nauwkeurig en inzichtelijk bijgehouden in  

dashboards en analyses. Onze Consultants houden een 

vinger aan de pols en kunnen met de opgebouwde 

inzichten samen met jou, je organisatie en je medewer-

kers doelgericht digitaal fit maken.

2. Assistentie

 24/7 BOT assistent  

voor alle vragen over  

MS Teams en Microsoft 365 

4.  Enablement

 Digitaal zelfredzamere 

medewerkers, support en 

helpdesk ontlast

Over de 
Adopt-on 
Support BOT
Organisaties ondergaan een con-

tinue digitale transformatie waarbij 

op afstand samenwerken de norm 

is geworden. Dat vraagt heel veel 

van medewerkers. Help hen in deze 

werkelijkheid op een laagdrempelige 

manier digitaal zelfredzaam te wor-

den en te blijven. Met de Adopt-on 

support BOT krijgen medewerkers 

24/7 assistentie bij hun vragen over 

Microsoft 365 en online coaching om 

hun persoonlijke digitale vaardigheid 

te verbeteren.

Scan de QR-code 

en boek vrijblijvend 

een demo-sessie



Ken de digitale vaardigheid en  

veranderbereidheid van je medewerkers

De digitale fitheid van je organisatie hangt 

niet alleen van de digitale omgeving af, 

maar minstens evenveel van de gebruikers? 

Zeker weten dat jouw Microsoft 365 om-

geving veilig is en veilig wordt gebruikt?

Laat een onafhankelijke scan doen. Ontdek 

waar de risico’s én de kansen liggen en 

maak van de twijfel een zekerheid!  

MS TEAMS implementatie in  

de volgende versnelling.

bouw met een kort en krachtig begelei-

dingstraject een team van ambasadeurs, 

die echt ambities hebben en om met MS 

TEAMS aan de slag te gaan.  

DIGI FIT 
INDEX

SCAN™

Microsoft 365
SECURITY &  

GOVERNANCE 
SCAN

MS TEAMS 
IN CONTROL

PROGRAM

In de volgende versnelling?
Gebruik onze accelerators


