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Inholland & Office 365
Waar komen we vandaan?

Waar zijn we nu (mee bezig)? 

Wat gaan we doen?
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Over Inholland

Hogeschool met ± 110 

opleidingen verdeeld 

over 6 domeinen 
(faculteiten/academies)

Verspreid over 9

plaatsen

28.000 ingeschreven 

studenten

2600 medewerkers 

(2000FTE)
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Onze weg naar Office 365….. het begin

2015

Doelen:

• Kostenbesparing (Office 365-tenant hadden 

we al);

• Cloud tenzij (& Microsoft tenzij);

• Van beheer naar regie;

• Meer uit Office 365 halen;

• Nieuwe vorm van samenwerken.
!
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Programma Flexibel Leren en Werken

ICT-projecten:

• Office 2016 op alle desktops en laptops

• Office365, ‘alles aan’ behalve Powerapps en Flow

• Laptop-uitrol in locatie Alkmaar

• Vervanging laptops in Delft
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Van projectteam naar beheerteam



6

Officeteam IVT

Twee tenant-admins/unified communications-beheerders:

Bob

Nermin

Twee sharepoint-admins/-ontwikkelaars:

Mijanou

Maikel

Twee functioneel beheerders/gebruikersondersteuners:

Sebastien

Jadwiga
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Officeteam IVT

Beheeractiviteiten:

• Support / Incident Management

• Changes

• Beheer Unified Communications 

• Ontwikkelen van Sharepoint-oplossingen

• Bijhouden van de Microsoft–roadmap

• Onderhouden van Informatiecentrum en Digitaal Servicepunt 

• Testen van nieuwe functionaliteiten 

• Verzorgen van beheer-documentatie en beheerplan

• Office-groepenbeheer 
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Officeteam IVT

Adoptie-activiteiten:

• Actieve begeleiding van studenten en medewerkers in het effectief gebruik van 

Office

• Pro-actieve kennisuitwisseling met Servicepunt-medewerkers op de locaties

• Pro-actief trainingen en kennissessies aanbieden

• Adviseren bij inrichting en gebruik van Office onderdelen

• Assisteren bij inrichten van Sharepointsites

• Actieve communicatie over Office aan de organisatie 

• Office-spreekuur op locaties
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Officeteam IVT: focus op adoptie

Trainen:

• Basistraining via Leerportaal

Kennismaken met Office365 en vooral anders leren (samen)werken. Niet 

mailen, maar delen!

• Training voor speciale groepen

Bijvoorbeeld Servicepunten en Communicatie

• Maatwerk-training

Training naar gelang de behoefte van de groep medewerkers. Bijvoorbeeld 

‘werken met Teams’ voor een bepaalde opleiding.  ‘werken met Teams’ voor 

een bepaalde opleiding.
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Officeteam IVT: focus op adoptie

Informeren:

• Sharepointsite ‘Flexibel Leren en Werken’

Geen handleidingen, maar toegespitst op situatie Inholland

• Yammergroep ‘Officetips’

Zelf wekelijks een Officetip plaatsen en overige gebruikers stimuleren ook tips 

te plaatsen

• Stream-kanaal

Instructiefilmpjes, gericht op Inholland. Bijvoorbeeld: ‘hoe zet ik mijn H-schijf 

over naar OneDrive’.iding.
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Officeteam IVT: focus op adoptie

Nog op te zetten:

• Gebruikersgroep ‘Heavy Office-users’

Groep van keyusers die hun domein/dienst weer verder kunnen helpen

• Instructies voor nieuwe studenten

Tijdens de introductieweek nieuwe studenten wegwijs maken in Office365

• Instructies voor nieuwe medewerkers

Onderdeel worden van het inwerkplan voor nieuwe medewerkersor een 

bepaalde opleiding.
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Welke adoptie-strategie hebben we 

overwogen?

 Big bang-theorie:

teveel verandering in één keer voor 

de hele organisatie

 Verplicht: 

levert teveel weerstand

 Verleiden: 

gefaseerde verleidingsmethode
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Wat willen we met adoptie bereiken?

Dat we overal en altijd op een 

andere manier kunnen 

samenwerken met behulp van 

Office 365
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Richtlijnen voor opslag




