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MS Teams in Control
Coachingsprogramma voor afdelingen en teams

		Binnen 4 weken is jouw afdeling
		

een MS Teams Best Practice

		

binnen jouw organisatie

vanaf

€2.200,per afdelin

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

MS Teams in Control
Coachingsprogramma voor afdelingen en teams
Zijn er binnen jouw organisatie al verschillende
afdelingen gestart met MS Teams en heb je na een
tijdje gebruik het gevoel dat je afdelingen de grip
op het platform aan het verliezen zijn? Adoptify
helpt jou en je afdelingen om succesvol te worden
in het gebruik van MS Teams.

Je kunt al starten met één afdeling. Het team
krijgt de afgesproken begeleiding van één
vaste coach. Je neemt een strippenkaart af,
dus geen verrassingen achteraf.
Het doel: MS Teams ambassadeurs creëren
binnen jouw organisatie

De werkwijze: Configuratie op basis van behoefte en 4 weken intensieve coaching.
Jouw afdeling/team krijgt met het ‘MS Teams in control’ programma in vier fases intensieve
coaching en begeleiding van een eigen vaste ‘productivity coach’.

1.

Heb je als afdelingsmanager / Teams owner
behoefte aan meer ondersteuning of wil je
met Teams naar een hoger niveau tillen? Ons

INTAKE/ANALYSE
De gewenste werkwijze met MS
Teams van de afdeling wordt d.m.v.

3.

in het gebruik en omarmen van MS Teams te maken. Door het succes van de afdeling zichtbaar te
maken, krijgt het een gidsfunctie voor de totale
organisatie.
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We richten Teams overzichtelijk in,
maken werkafspraken en starten met

een interview met Team-owner en

coaching op kerngebruik. Waar nodig

key users in kaart gebracht.

bieden we key users één op één
begeleiding.

intensieve coachingstraject van 4 weken is erop
gericht om van jouw afdeling een ‘best practice’

CONFIGURATIE & ONBOARDING

2.

(RE)DESIGN & PLANNING
Samen ontwikkelen we een ontwerp
waarbij de werkwijze en de inrichting
van MS Teams samenkomen.

4.

EVALUATIE & ADVIES
De vaste productivity coach evalueert
en geeft als slot een eindadvies hoe
het maximale uit MS teams te halen.
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WAT VERWACHTEN WE VAN JOU EN JE TEAM.
Let op: het programma loopt 4 weken.

Rollen

MS TEAM(S) baas

Champions

Teamleden

Afdelingsmanager/

Team key users

Alle MS teams gebruikers

Team Owner

voortrekkers

in de ploeg

(1 persoon)

(1 tot 3 personen)

(gehele afdeling/team)

Het resultaat: Een productiever en digitaal vaardiger team
Activiteiten
op

Jouw afdeling/team krijgt met het ‘MS Teams in control’ programma in vier fases

hoofdlijnen

intensieve coaching en begeleiding van een eigen vaste ‘productivity coach’.
Meer structuur in je MS Team

Duidelijke communicatie

een ontwerp dat passend is bij de

teamleden maken afspraken hoe

wensen van jouw afdeling

binnen het team te communiceren

• Intake

• Online start interview,

• Akkoord geven op het verbeterplan voor jouw afdeling
• Akkoord geven op planning
en aanpak

Iedereen digitaal vaardig

teamleden weten makkelijk samen te

alle teamleden krijgen hands-on

werken in de afdelingsdocumenten

coaching om goed en veilig te

Input geven voor design en

• Min. 2 live coaching sessies

configuratie  van het Team

tijdens afdelingsoverleg

• Input voortgang (2x)
• Min. 2 live coaching sessies

• Akkoord op design en configuratie Team

tijdens afdelingsoverleg
• Input geven voor eindadvies.

• Voortgangsoverleg (2x)

• Aanvullend uitvoerende van

• Ontvangen van eindadvies.

Heldere opzet voor bestanden

• Online start enquête

de activiteiten voor opschonen en (her)structureren team.
.

Inschatting
inzet over

werken met MS Teams.

6 - 8 uur totale benodigde

8 – 12 uur totale benodigde

2 - 4 uur totale benodigde

betrokkenheid in programma

betrokkenheid in programma en

betrokkenheid in programma

uitvoerende werkzaamheden

een periode
van 4 weken

1,5 UUR

PRODUCTIVITEITSWINST
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+ 75%

GEBRUIK MOGELIJKHEDEN

Door optimale online

In plaats van maar 10%

samenwerking wordt de

gaan gebruikers 75% van de

productiviteitwinst per

mogelijkheden van MS Teams

deelnemer ingeschat op 1,5 uur

gebruiken.

Staffel

Inzet per afdeling Totale inzet programma (*)

Investering per
afdeling

Uurtarief

Totale
investering

1 afdeling

5 dagen

5 dagen

€ 4.400,-

€ 110,-

€ 4.400,-

2 afdelingen

5 dagen

8 dagen

€ 3.520,-

€ 110,-

€ 7.040,-

5 afdelingen

5 dagen

15 dagen

€ 2.640,-

€ 110,-

€ 13.200,-

10 afdelingen

5 dageni

25 dagen

€ 2.200,-

€ 110,-

€ 22.000,-

op aanvraag
*

Door het kunnen combineren van verschillende werkzaamheden ontstaan bij de begeleiding van meerdere afdelingen schaal- en
efficiëntievoordelen. De voordelen worden in staffels verrekend. Hierdoor wordt de investering per afdeling gunstiger bij de coaching
van meer afdelingen.
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In de volgende versnelling?
Gebruik onze accelerators
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?

DIGI FIT
INDEX
SCAN™

demo aanvragen

Zeker weten dat jouw Microsoft 365 omgeving
veilig is en veilig wordt gebruikt?
Laat een onafhankelijke scan doen. Ontdek waar
de risico’s én de kansen liggen en maak van de

Microsoft 365
SECURITY &
GOVERNANCE
SCAN

twijfel een zekerheid!

gratis intake aanvragen

24/7 digitale assistentie en training voor optimaal gebruik van Microsoft 365
Je gebruikers digitaal ondersteunen en de kosten
van eerstelijns support verlagen? Medewerkers
kunnen 24/7 vragen stellen over Microsoft 365

ADOPT-ON
SUPPORT
BOT

en op basis van persoonlijke profielen wordt er
gericht ‘snack bite’ training aangeboden.

demo aanvragen

6

