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Wie zijn jullie? 
Afdeling? Uitdaging?



Stappenplan voor deze sessie 

2 cases Hoe bepaal je wat een 
sociaal intranet oplevert? 

Oefening Hoe bepaal je wat een 
sociaal intranet kost?

Checklist voor je 
businesscase

Start EindeOp de helft

Hoe verkoop ik m’n intranet? En hoe kom ik tot een businesscase?



Case 1

Nederlandse provincie

Directeur Wegen & Kanalen

Schoon, veilig en toegankelijk

800 paar extra oren en ogen

Verbeteren dienstverlening



Case 2

Multinational

Omzet verdubbelen in 5 jaar tijd

Supply chain

Experts verspreid over de hele wereld

Versterken innovatie



A. Alle medewerkers zijn actief  
B. De communities hebben een 

helder doel 
C. De communities lossen een 

bestaand probleem op 
D. Er zijn nieuwe, betere processen 

geïmplementeerd 

Quiz
Wat hebben deze cases 
met elkaar gemeen?



A. Alle medewerkers zijn actief  
B. De communities hebben een 

helder doel 
C. De communities lossen een 

bestaand probleem op 
D. Er zijn nieuwe, betere processen 

geïmplementeerd 

Quiz
Wat hebben deze cases 
met elkaar gemeen?



Baten - bepalen meerwaarde
Wat levert het intranet concreet op?



Doelmatigheid
missie

doel

strategie

doelen community’s 
(op intranet) 

KPI’s / targets

bijdrage aan…

winst/omzet

verbeteren 
dienstverlening

versterken 
innovatie ?

optimaliseren 
supply chain

schonere, toegankelijkere 
en veiligere wegen en 

kanalen 
?

betekenis geven aan strategie/strategic alignment

> % aangedragen verstoringen 
> % opgeloste verstoringen

> aantal nieuwe ideeën 
> aantal ideeën uitgevoerd ?

Het bepalen van de meerwaarde



Samenvatting 

Waarom is het zo 
belangrijk doelmatig te 
werk te gaan?

Wie o wie?



Kosten - benodigde investering
Wat heb je nodig in termen van geld, tijd & capaciteit?



> Functionele requirements

> Eisen aan privacy, 

gebruiksvriendelijkheid, etc.


> Gewenste koppelingen met 

bestaande systemen

Wat heb je nodig? Wat is er al? Nieuw platform of 
doorontwikkelen?

> Huidig intranet


> Apps, platforms

> Office 365?

Welke oplossing past het best bij jouw organisatie?

Techniek



Wie heb je nodig?
Technisch beheer 
Zorgen dat het technisch en functioneel werkt 

Applicatiebeheer 
Onderhouden koppelingen met overige systemen en 
applicaties 

Functioneel beheer 
> ophalen en prioriteren functionele wensen 
> doorontwikkeling van het platform 
> contact en afstemming met leverancier 

Inhoudelijk beheer 
> coördinator / eigenaar  
> adoptiebegeleiding  
> contentmanagement (nieuws / redactioneel) 
> communitymanagement (centraal / decentraal)

Verschillende beheerrollen



Een FIT team 
Functioneel, Inhoudelijk, Technisch

Ezelsbruggetje
Wie heb je nodig in de (door)ontwikkeling van jouw 
sociale intranet?



Hoeveel heb je nodig?

Eenmalige kosten 
> businesscase 
> implementatie 

> technisch 
> projectmanagement 
> activatie/adoptie 

Investering

Structurele kosten 
> licenties 
> bugfixing (of een SLA) 
> budget voor doorontwikkeling 
> beheer 

> coördinator / eigenaar 
> technisch/applicatie/functioneel 
> inhoudelijk - community- en 
contentmanagement 



Checklist
Hoe bouw ik een businesscase voor een effectief intranet?



Checklist

1

Aan welk 
organisatiedoel 
draagt het 
sociaal intranet 
bij?

Welk problemen lost het 
sociaal intranet op?

Is het sociaal intranet 
hier de beste / enige / 
makkelijkste 
oplossing voor?

Waarom?

Welke technische 
oplossing past het 
best bij mijn doel?

Wie heb ik hiervoor 
nodig in mijn FIT-team?

2 3 4 5 6 7

Wat brengt dit voor 
eenmalige en 
structurele kosten 
met zich mee?

Hoe bouw ik mijn businesscase?



Dank voor het luisteren en veel 
plezier vandaag!



> Ontwikkelen businesscase 

> Opstellen wensen en eisen 

> Selectie leverancier/platform

Zorgen dat het aansluit
> Begeleiden technische realisatie 

> Begeleiden contentmigratie

Zorgen dat het er komt 
> Ontwikkelen adoptiestrategie 

> Trainen en begeleiding teams en 

communitymanagers 

> Uitvoeren communitymanagement

Zorgen dat het werkt

Evolve - wat we doen
Intranet/Digital Workplace


