
DE ZES 
BELANGRIJKSTE 
STAPPEN NAAR 
EEN SUCCESVOL 
INTRANET.

WIL JE MEER INFORMATIE?

START EEN 
PROJECTTEAM
Voor het ontwikkelen van een 
geslaagd intranet start je met 
het samenstellen van een 
projectteam. Het is belangrijk dat 
er zo veel mogelijk verschillende 
disciplines vanuit de organisatie 
vertegenwoordigd zijn. Het 
intranet is tenslotte voor iedereen 
binnen de organisatie.

ONTWIKKELING 
INTRANET
E-sites start de ontwikkeling van 
het intranet met het opstellen 
van een backlog. Welke items 
worden ontwikkeld? Wat wordt 
er gewijzigd en uitgebreid? De 
product owner maakt samen 
met de klant een indeling naar 
prioriteit, waarbij de meest 
belangrijke items bovenaan staan. 
Vanaf hier starten de developers 
met ontwikkelen.

BEPAAL DE  
BUSINESSCASE
Online communicatie inzetten 
zonder de juiste strategie is 
als schieten met hagel. Om 
gericht te werk te gaan, kan een 
strategiesessie dé oplossing zijn. 
Het doel van een strategiesessie is 
het bepalen van de businesscase 
en het in kaart brengen van 
de gebruiker. Pas dan kan een 
intranet succesvol zijn!

LIVEGANG EVALUATIE EN 
DOORONTWIKKELING

FUNCTIONALITEITEN

Het intranet staat live. Wat gaat 
het doen voor jouw organisatie?

• Hogere betrokkenheid
• Verhoging  
 medewerkerstevredenheid
•	 Efficiënter	werken
• Overzichtelijk samenwerken
• Kennis delen
• Geïnformeerde medewerkers

Dat het intranet het hart is van de 
communicatie is duidelijk. Maar
ook als het intranet in gebruik is, 
is er ruimte voor verbetering,  
Wij denken graag met je mee 
over hoe het intranet kan 
bijdragen aan het behalen van 
doelstellingen. 

Dat doen we door:
• Meten
• Analyseren
• Doorontwikkelen

Als het doel is bepaald en de 
focus aangebracht, wordt het 
belangrijk om de functionaliteiten 
samen te bepalen. Afhankelijk 
van het budget zijn dit de meest 
gebruikte functionaliteiten voor 
een intranet:

• Persoonlijk
• Nieuws
• Samenwerken
• Vakinhoudelijke- of kerntaken
• De organisatie

DIGITAAL MEESTERSCHAP.
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Bel: +31 76 888 00 88




