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Over de Groene Welle 

Locatie Hardenberg 
• MBO 
• VMBO Groen (i.s.m. het Vechtdal College) 
 

Locatie Zwolle 
• MBO 
• VO (VMBO Groen & het Groene Lyceum) 

 

 
 

Opleidingen in Groen, Bloem, Plant, Dier, Paard, Vee, Sportvisserij en Loonwerk 

1700 Leerlingen 

250 medewerkers 



Het intranet vóór Sharepoint 2013 
2008:  Start van de bouw van een intranet voor de Groene Welle 

• Doel: informeren, communiceren en delen van kennis  



Waarom een nieuw intranet? 

• Doelstellingen zijn niet allemaal gerealiseerd 

• Wijzigingen in de organisatie 

• De vormgeving zorgde voor beperkingen 

• De techniek achter het intranet voldeed niet meer 

• Uitfasering Livelink 



Doelstellingen intranet 2.0 

• Nieuwe doelstellingen: 

• Een digitale leer/werk omgeving creëren 

• Mogelijkheden bieden om snel in contact met diverse 

doelgroepen te komen 

• Faciliteren van kennisdeling en online leren 

• Faciliteren van samenwerking 

• Een portaal zijn naar externe bronnen als wikiwijs, teleblik etc. 



Aanpak intranet 2.0 

• Basis: het “oude” intranet met verbeteringen: 

• Duidelijkere structuur en navigatie 

• Tegels op de startpagina 

• Vindbaarheid van informatie verbeteren 

• Een informatieplein waar alle “statische” informatie te vinden is 

met meerdere zoekmethoden 

• Zo weinig mogelijk maatwerk 

• Geen achtergronden en overdadige opmaak 



Aanpak intranet 2.0 

• Meer controle 

• Strakker projectmanagement door beperkt budget 

• Samenwerking met Wortell 

• Meer betrokkenheid door samen bouwen 

• Bouwen op vooral Out of the Box functionaliteiten 

• Beperk maatwerk tot een minimum 

 



Het resultaat 
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Vervolgstappen 

• Doorontwikkeling 

• Toegang ouders / Stagebedrijven 

• Vindbaarheid informatie nog meer verbeteren 

• Nieuwe functionaliteiten toevoegen  

• Reserveringssystemen voor de bedrijfsauto en vergaderruimten 

• Lesopdrachten op basis van content management 

• Promoten 

• Gebruik stimuleren 

• Nieuwe mogelijkheden demonstreren 

 

 



Leerpunten project Intranet 2.0 

• Meer tijd 

• Grotere projectgroep 

 

 



Vragen? 
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