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Programma van eisen 

INPUT 

Trends & 
Ontwikkelingen 

Organisatie 

Documentatie 

3 MT overleggen 

Medewerkers/gebruikers 

15 interviews 

805 ingevulde enquêtes 

 

Interactie ontwerp 

Strat. Keuzes / 
Richting 
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Intranet en de strategische doelstellingen – 
verbindingen leggen 
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Intranet en de trends en ontwikkelingen  
in de maatschappij 
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Intranet en de behoefte van de gebruikers 
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Vindbaarheid 
Actuele 

informatie 

Betrouwbare 
informatie 

Altijd en overal 
bereikbaar 

Administratieve 
en facilitaire 

zaken regelen 
Samenwerken 

Intranet en de behoefte van gebruikers 
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Dit betekent een verschuiving 
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Realisatie intranet 
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Van papier naar uitvoering 
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Planning Acties 

Juli 2016 Contract leverancier 

Eind september 2016 Start project 

Oktober – december  2016 Realisatie intranet  

9 januari 2017 Livegang nieuwe intranet 

Na 9 januari 2017 Functioneel beheer en doorontwikkeling 
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Start project – inrichten teams  
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Realisatie 
intranet  

Draagvlak 
verkrijgen 

Indeling  

Content  

Vormgeving 
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Introductie in huis 
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Leerpunten  

Draagvlak verkrijgen 
op alle niveau’s 

Vooraf inzicht inzet  

en uren  

Concretere richtlijnen 
opstellen voor vullen 

Content 
verantwoordelijkheden  

Delen goede 
voorbeelden 

Goede risico-analyse 

Bundeling van 
bronnen 

Vooraf nadenken over 
Community 

management en 
governance 
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Successen 

Korte doorlooptijd 

verhoogt urgentie 

bij diverse 

afdelingen.  

Altijd en overal 

toegang tot het 

intranet.  

In korte tijd een 

modern intranet 

dat voldoet aan 

wensen en 

behoeften. 

Doelgroepgerichte 

informatie 

mogelijk. 
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Successen 

665 actieve  
gebruikers 

1736 likes 
en 1040 

reacties op 
berichten 

147  
groepen 

40% van 
de 

berichten 
heeft een 

reactie 

1353 
berichten 
geplaatst  
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