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Whitepaper 
Hoe implementeer je een vijfsterren 

werkplek die mensen sociaal verbindt 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uw organisatie succesvol 
maken door geweldige ICT 

  

 
Onze missie is “het succes van onze klanten 
mogelijk maken door geweldige ICT”. Dit doen 
wij door informatie- en 
communicatietechnologie toegankelijk, 
betrouwbaar, veilig en betaalbaar te maken met 
een geweldige gebruikerservaring en “first class” 
support. Het resultaat is rust in de organisatie en 
focus op de core business. Onze opdrachtgevers 
waarderen onze manier van werken met een 9,4 
en omschrijven Lemontree op basis van 3 
essentiële kernwaarden: competent, authentiek 
en transparant. 
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Inleiding – het nut van een vijfsterren 

werkplek die mensen sociaal verbindt 
 

Net even anders zijn, daar houden wij van. Dat geldt ook voor de inrichting van onze 

werkplek. Mensen die ervaring hebben met het inrichten van de sociale aspecten van 

een werkplek weten dat het een pittige klus is. Zo moet je bijvoorbeeld iedereen 

meekrijgen met jouw idee, maar er ook voor zorgen dat de geboden content relevant 

en aantrekkelijk is voor collega’s. Het gaat om kennis delen, verbinden, samenwerken 

en elkaar willen versterken. Daarbij gaat het dus niet alleen om de techniek, maar 

wordt het succes vooral door de medewerkers zelf bepaald. En welke middelen je hen 

geeft om altijd op de hoogte te zijn van belangrijke gebeurtenissen, nieuws en 

interne updates. Maar intermenselijke interactie, waardoor mensen de samenwerking 

zoeken, betrokken zijn en tot creatief grotere hoogten komen. 

 

We zijn net even anders door een gebruiksklaar platform aan te bieden om de 

‘sociaal verbindende werkplek’ te bouwen. Zodat de klus minder pittig wordt en 

vooral vele malen leuker. Van het samenstellen van het projectteam tot het 

uiteindelijke lanceren van de werkplek en van de inrichting tot en met de adoptie. In 

8 stappen zorgen we ervoor dat ook jouw eindgebruikers jou straks vijf sterren 

geven! 

 

Zit je er klaar voor? 
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In 8 stappen naar een 
vijfsterren werkplek die 
medewerkers verbindt 
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Stap 1: Stel je team samen 

 

Een project voor een vijfsterren werkplek start met het samenstellen van een 

multidisciplinair team. Dat betekent dat er een projectteam benoemd wordt met 

vertegenwoordiging van collega’s uit diverse geledingen. Denk daarbij minimaal aan 

de volgende rollen: 

 

Marketing/Communicatie 

Omdat een een goede werkplek veel raakvlakken heeft met interne communicatie, 

moet er zeker een communicatiemedewerker in het projectteam deelnemen. Deze 

persoon kent de behoeftes van de eindgebruiker en heeft als doel om collega’s zo 

goed mogelijk te bereiken en te informeren. Hij of zij speelt een belangrijke rol in de 

gewenste toon, maar ook in de manier waarop het vijfsterren project intern 

gelanceerd gaat worden. Daarnaast kunnen leuke ideeën worden vormgegeven. Denk 

aan een smoelenboek, verjaardagen, personeelsuitjes, leuke weetjes en de 

mogelijkheid om zakelijke en leuke informatie met elkaar te delen. 

 

HRM 
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Als je in de werkplek een portaal gaat bouwen voor personeel, dan moet HRM hier 

uiteraard zeker bij betrokken worden. Hoe willen we mensen betrekken en 

informeren, welke handige documenten (denk aan arbeidsvoorwaarden, 

declaratieformulieren, leasevoorwaarden etc), werkinstructies, handige tools voor 

bijvoorbeeld het aanvragen van vrije dagen enzovoorts kunnen we het personeel 

aanbieden om snel en eenvoudig interne processen te doorlopen. 

 

IT Management 

Cruciaal in dit proces is dat ook iemand van IT in het projectteam zit. Hij of zij kent de 

huidige technische infrastructuur en heeft de uitdaging om deze zo goed mogelijk in 

te richten voor gebruikers. Een nieuw platform betekent ook een nieuwe werkwijze. 

Samen met een IT-partner en de IT Manager uit het projectteam wordt vastgesteld 

welke activiteiten nodig zijn en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Zowel op 

technisch als op menselijk vlak. 

 

Eindgebruiker 

Een productieve werkplek, waarin samenwerken centraal staat, gaat het beste werken 

als de wensen goed in kaart zijn gebracht. Het is dan ook slim om een of meerdere 

eindgebruikers, die een sterke mening en gedachte hebben over wat er nodig is, in 

het projectteam te zetten. Deze input kan ook los van het projectteam in kaart 

worden gebracht en meegenomen worden in de plannen. Eindgebruikers nemen in 

de meeste gevallen zeer bruikbare kennis mee. Binnen de groep van eindgebruikers 

nemen vaak ook ‘key-users’ deel. Dit zijn mensen die de vraagbaak zijn voor andere 

collega’s na de implementatie. 

 

De executive sponsor 

Niet vergeten. Dit is namelijk iemand van de directie die commitment gegeven heeft 

en een belangrijke basis vormt voor het draagvlak binnen de organisatie. Maar ook 

een belangrijke speler is in het uiteindelijke slagen van het project. Vanuit zijn of haar 

managementfunctie kan er desgewenst vaak ook extra budget worden vrijgemaakt 

als er sprake is van voortschrijdend inzicht. Daarnaast helpt het als de executive 

sponsor het vijfsterrenproject ook officieel lanceert aan de organisatie door heel 

duidelijk het doel ervan te communiceren. “Met trots lanceren wij vandaag, omdat…” 
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Stap 2: Breng de wensen in kaart  

Het team is gevormd, nu is het tijd om een eerste lijst van wensen te benoemen. Hoe 

meer de tijd genomen wordt om collega’s te spreken, hoe beter het eindproduct zal 

zijn. Let in ieder geval op technische vereisten, hetgeen je wilt communiceren en de 

vorm waarin je het sociale intranet zou willen bouwen. Dit is waar je aan kunt denken: 

 

Communicatie wensen  

De marketing- of communicatieafdeling zal de interne informatievoorziening van het bedriijf, 

de samenwerking tussen collega’s en het bevorderen van de teamgeest als belangrijkste 

doelen hebben. Daarom is het van belang om hun wensen in kaart te brengen. Denk daarbij 

aan het zelf kunnen delen van successen van medewerkers en het kunnen uitgeven van 

documenten die voor de hele organisatie of een gedeelte ervan relevant zijn. Maar ook aan 

het zichtbaar delen van bedrijfsnieuws en leuke weetjes, waardoor iedereen in de organisatie 

betrokken blijft en op de hoogte is van belangrijke gebeurtenissen. 

 

De vorm - Digitaal platform & app 

Waarom de vorm zo belangrijk is? Omdat het gebruiken van moderne technologie ook 

nieuwe medewerkers aantrekt en bestaande werknemers bindt. Wellicht is dit wel het 
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moment om niet alleen een digitaal samenwerkingsplatform als URL te lanceren, maar er ook 

een bijpassende app bij te leveren. Medewerkers die veel onderweg zijn en vooral via hun 

smartphone communiceren zullen er blij mee en trots op zijn! 

 

Gewenste kenmerken (features) 

Welke wensen breng je nog meer in kaart?  Vergeet vooral niet om veel input te 

vragen aan eindgebruikers. Als je dat namelijk doet dan zullen zij vanaf de eerste dag 

het sociale intranet gaan omarmen. Denk aan features zoals: 

• Het actuele bedrijfsnieuws en nuttige weetjes 

• Lopende projecten en nieuwe orders 

• Verjaardagen, jubilea en een handig ‘smoelenboek’, waarmee je snel connectie 

kunt maken met collega’s 

• Een direct overzicht van je taken, recente documenten, afspraken en 

ongelezen mails 

• Interne trainingen, evenementen en andere belangrijke events 

• Belangrijk nieuws uit de branche, van klanten en/of concurrenten 

• Een overzichtelijke documentenbank. 

• Apps die effectief samenwerken bevorderen. 

• Een tijdlijn voor het delen van berichten. 

• Weten en regelen dingen zoals een personeelsgids, richtlijnen en procedures 

• Een kennisbase waarin handige kennis voor medewerkers en/of klanten is 

vastgelegd 

• Een zoekfunctie, waarin door alle documenten gezocht kan worden waartoe 

mensen geautoriseerd zijn. En zelfs in informatie in applicaties. 

• En nog heel veel meer…. 

 

 

Technische infrastructuur 

Vanuit de huidige technische infrastructuur, of de beoogde infrastructuur, ontstaan er 

wensen voor het technisch realiseren van de vijfsterren werkplek. Denk aan werken in 

de Cloud, Single Sign-on en een inrichting op basis van Microsoft 365. Maak daarom 

een lijst van technische wensen waar straks rekening mee gehouden kan worden bij 

het selecteren van de juiste tools.  
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Stap 3. Ga op onderzoek uit 

Iemand zal een werkplekportal en/of dashboard moeten gaan bouwen. Dus ga je bij 

stap drie de mogelijkheden van diverse leveranciers onderzoeken. Doe het grondig, 

want een portal is een belangrijk ‘centraal plein’ van de werkplek en een 

informatiehub voor de hele organisatie. Het is een interessante en leerzame fase. Dit 

zijn enkele belangrijke onderdelen die je in de onderzoeksfase kunt gebruiken: 

 

Standaard software versus maatwerk 

Eén van de eerste dingen waar je over na moet denken is of je wilt kiezen voor 

standaard software of maatwerk. Het verschil zit hem onder andere in de looptijd van 

jouw project, maar zeker ook in je budget. Bij standaard software is deze namelijk 

stukken korter, omdat er gebruikgemaakt wordt van reeds bewezen componenten. 

En uiteraard zullen ook de kosten een stuk lager zijn (en vaak in een maandelijks 

bedrag zijn verwerkt) dan zelf iets bouwen. 

 

Roep de hulp in van een ICT-partner 

Veel bedrijven werken met een ICT-partner die hen adviseert in belangrijke projecten, 

zoals het personeelsportal. Doordat ze betrokken zijn bij ICT processen en de huidige 
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infrastructuur kunnen ze in veel gevallen goed beoordelen wat jouw organisatie 

nodig heeft. Een ander belangrijk voordeel is dat zij advies kunnen geven over welk 

platform het beste voor je gaat werken. 

 

Vraag naar referenties 

Een personeelsportal voor een advocatenkantoor is iets anders dan een 

personeelsportal voor een agrarische groothandel. Interessant is het om te 

onderzoeken of de desbetreffende leverancier ervaring heeft binnen de branche 

waarin je zelf werkzaam bent. Zo ja, vraag naar referenties of ga zelf eens speuren bij 

vergelijkbare bedrijven. 

 

Probeer eens een demo 

Je ervaart een werkplekconcept het beste door er zelf gewoon even in rond te 

neuzen. Veel IT-aanbieders van een digitale werkplek kunnen daarom eenvoudig een 

demo- of proefversie voor je regelen. Zo kun je zien hoe het werkt, wat er allemaal 

inzit en of de leverancier past bij datgene wat jouw organisatie wenst. 
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Stap 4: Bereid je voor 

Nadat er (bijna) een leverancierskeuze is gemaakt is het tijd om je alvast voor te gaan 

bereiden op de inrichting van de vijfsterren werkplek. Neem er de tijd voor, want niet 

voor niets is een goede voorbereiding het halve werk. Waarmee kun je alvast aan de 

slag gaan? Denk daarbij aan het volgende: 

 

Opzetten documentenbank 

Sla jij documenten hetzelfde op als je collega? Waarschijnlijk niet. Toch wil je 

uniformiteit van opslag bereiken. Dus is er allereerst denkkracht, onderzoek en vooral 

tijd nodig om samen met het projectteam te komen tot een werkbare en vooral 

logische structuur. Wat voor jou logisch is hoeft namelijk voor een ander niet logisch 

te zijn. Bij het opzetten van een documentenbank doe je allereerst onderzoek naar de 

manier waarop eindgebruikers denken en zoeken. Doe je dit goed, dan voorkomt het 

achteraf heel veel gezoek, negatieve emotie en onnodige muisklikken. 

 

Wat kun je in deze fase nog meer doen? Ga vooral eens bestaande documenten 

classificeren. Welke waarde hebben ze, hoe gevoelig zijn ze en zijn ze wel 
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noodzakelijk om mee te nemen. Ruim vooral ‘oude rommel’ op anders verhuis je 

onbruikbare informatie naar een modern werkplekconcept, welke alleen maar ballast 

vormt. 

 

Profielen van collega’s verrijken  

Voor veel mensen is een ‘smoelenboek’ een belangrijk onderdeel van de vijfsterren 

werkplek. Deze data komt veelal uit een Azure Active Directory, wat wellicht weer 

gekoppeld is met het HR-systeem. Bedenk welke gegevens je kwijt wilt in het 

smoelenboek. Deze velden moeten vervolgens gekoppeld worden. Vanwege privacy 

(AVG) moet de eindgebruiker zelf zijn profiel verder gaan verrijken. Iedereen bepaalt 

namelijk zelf wat zichtbaar mag zijn voor anderen. Denk aan het toevoegen van een 

foto, bepaalde expertises, certificeringen, hobby’s en biografie. In een organisatie met 

een open cultuur en veel onderling vertrouwen zal het verrijken van profielen 

eenvoudiger zijn. 

 

Wist je overigens dat Microsoft standaard al een aantal profielvelden synchroniseert? 

In de basis hoef je voor het smoelenboek niets te doen. Bepaal wel zelf of dit 

voldoende is. We zien in de praktijk dat sommige klanten er wat velden bij willen 

hebben, dus check of dit geregeld is binnen jouw infrastructuur.  

 

(Nieuws)berichten verzamelen 

Op sommige platformen worden teveel berichten gedeeld, waardoor het overzicht 

kwijt is. Op andere platformen wordt juist nog niets gedeeld. Analyseer en verzamel 

berichten, zodat je straks precies weet wat er meegenomen kan worden. Is er nog 

geen nieuwsplatform? Denk dan alvast na over wat voor berichten straks interessant 

kunnen zijn om te delen. Stel jezelf continu de vraag wat relevant is voor andere 

collega’s en wat belangrijk is om vanuit je organisatie te delen. 
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Stap 5: De definitieve platform- en 

leverancierskeuze 

Waar let je op bij de definitieve keuze van het platform en het selecteren van de 

juiste leverancier? Het is het soms lastige moment van ‘nee’ verkopen, waarbij je jouw 

gunning voor de organisatie en jezelf moet kunnen uitleggen. Dit is belangrijk in 

deze fase: 

 

Kenmerken kwalificeren door vendor rating 

Wat enorm helpt is om een lijst te maken met de kenmerken die voor jouw 

organisatie van belang zijn. Geef vervolgens eerst een waarde aan dit kenmerk. Je 

vindt bijvoorbeeld dat kwaliteit belangrijker is dan prijs. Vervolgens geef je elke 

leverancier een cijfer van 1 tot 10 op het desbetreffende kenmerk. Door te 

vermenigvuldigen en de totale waarde bij elkaar op te tellen ontstaat vanzelf de 

winnaar en kun je ook beter uitleggen aan anderen waarom je samen met je collega’s 

tot een keuze gekomen bent. 
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Wat valt er te kwalificeren? 

• Implementatietijd. 

• Complexiteit van uitrollen en inrichten. 

• Cultuur en dynamiek van de leverancier. 

• Naadloze integratie, bijvoorbeeld met Microsoft Office 365. 

• Mate van het kunnen leveren van de gewenste features. 

• Type contract/SLA. 

• Moderne techniek, bijvoorbeeld het gebruik van een interne bedrijfsapp. 

• Eenmalige inrichtingskosten en prijs per maand. 

• En nog heel veel meer… 

 

Gevoel & ervaring – Het menselijke aspect 

Daarnaast is het ook een bepaald gevoel wat je moet hebben. Niet alleen bij het 

platform, maar ook bij de partij daarachter. Je moet het gevoel hebben dat zij je gaan 

helpen met het behalen van je doelstellingen. Hebben zij bijvoorbeeld net zo’n drive 

als je zelf hebt?  Het helpt natuurlijk als zij al eerder werkplekprojecten gedaan 

hebben bij soortgelijke bedrijven in jouw sector. En dat ze een hoge waardering 

krijgen voor de werkplek en de werkplekdiensten zoals support en beheer. 
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Stap 6: Technisch klaar voor gebruik 

Een vijfsterren werkplek moet een startpunt zijn waarmee jouw collega’s dagelijks 

hun dag opstarten. Het is als een dashboard waar alles wat je voor je werkzaamheden 

nodig hebt bij elkaar komt. Het technisch klaarmaken betekent daarom onder andere: 

 

• Het bepalen wat er allemaal te zien is als je inlogt op de werkplek. 

• Bepalen hoe je omgaat met dreigingen van buitenaf (virussen, malware, etc). 

• Het beveiligen van de werkplek tegen oneigenlijk gebruik. Denk hierbij aan 

belangrijke keuzes als MFA en single sign on. Zeker ook belangrijk hierbij zijn 

de regels van GDPR en AVG. 

• Het bepalen van een BYOD, CYOD strategie. 

• Data integratie met andere platformen, zoals CRM systemen. 

• Het integreren van samenwerkingstools zoals Microsoft Office 365. 

• Een keuze maken of er wel of geen extra licenties nodig zijn voor bepaalde 

functionaliteiten of applicaties. 

• Het desgewenst personaliseren van dasboards voor gebruikers. 

• Het stroomlijnen van specifieke informatie naar gebruikersgroepen. 
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• Het toegankelijk maken van de werkplek via een browser of app op de 

smartphone. 

• Rechtenstructuren toekennen. 

• Templates maken die voldoen aan de huisstijl met de juiste beelden en logo’s. 

 

Stap 6 is een belangrijke basis om niet alleen een gebruikersvriendelijke werkplek te 

bieden, maar er ook voor te zorgen dat deze voldoet aan wetgeving en richtlijnen die 

je organisatie heeft gesteld aan informatiebeveiliging. Let erop dat de leverancier van 

de werkplek veel verstand heeft van dit soort richtlijnen en vertrouwen geeft dit goed 

voor jouw organisatie te kunnen inrichten. 
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Stap 7: De testfase 

De eerste indruk is allesbepalend, dat geldt ook voor een personeelsportal. Daarom 

moet je voordat je live gaat eerst goed testen of alles naar wens werkt en of aan alle 

wensen en eisen uit stap 2 voldaan wordt. Stel daarom een testpanel samen en 

verzamel alle feedback. Vaak kun je met kleine wijzigingen grote verschillen maken. 

Check tijdens de testfase ook gebruiksrechten, bepaal wie wat mag zien en het recht 

heeft om te publiceren. Vergeet tot slot ook niet om de mobiele toegankelijkheid en 

zichtbaarheid op de smartphone te testen. Is alles leesbaar en duidelijk? 
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Stap 8: De lancering, de ‘Big bang!’ 

Het is de leukste dag van het jaar. Na hard werken van het projectteam en het 

afronden van de testfase is nu het moment aangebroken om de vijfsterren werkplek 

te lanceren! Natuurlijk heb je iedereen hier al een paar dagen eerder van op de 

hoogte gebracht. Wie slim is en de betrokkenheid van medewerkers vooraf wil 

verhogen heeft een interne prijsvraag uitgeloofd voor het bedenken van een 

aantrekkelijke naam. “Morgen start jij jouw dag met…!”, is waardoor jouw ‘Big bang’ 

nog meer aandacht zal krijgen. 

 

“De vijfsterren werkplek is er voor jou” 

Dat moet de boodschap zijn. Als het goed is heb je een gebruiksvriendelijk platform 

opgeleverd, waardoor jouw collega’s er gelijk mee aan de slag kunnen gaan. Maar 

vier het feestje door hen uit te nodigen voor de interne lancering en laat de 

belangrijkste onderdelen live aan hen zien. Nog beter is dat zij tijdens deze workshop 

gelijk met hun eigen laptop of smartphone aan de slag gaan. Dan zie je gelijk de 

spontane reacties. 
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Extra activatie van het gebruik 

Natuurlijk wil je dat jouw collega’s de werkplek gelijk goed gaan gebruiken. Blijf ze 

eraan herinneren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van instructievideo’s, updates 

te communiceren en bij de ingang, de koffieautomaat, het toilet of de lift ook 

banners of posters op te hangen. Tot slot kun je natuurlijk ook ‘het meest gelezen 

bericht van de week’ communiceren. De vijf sterren krijg je als iedereen enthousiast 

de werkplek gaat gebruiken en inziet dat deze werkplek helpt om de dag leuker, 

productiever, socialer en succesvoller te maken. 
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Een laatste woord… 
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Blijvend evalueren en ontwikkelen 

Een goede werkplek is natuurlijk een momentopname. Wat vandaag goed werkt is 

morgen wellicht achterhaald. Al is het alleen maar omdat de vraag van gebruikers 

verandert en softwareleveranciers door ontwikkelen en steeds met nieuwe 

mogelijkheden komen. Plan daarom regelmatig een evaluatiemoment in en kijk of de 

geboden functionaliteit en informatievoorziening op de werkplek nog voldoet. Kijk 

daarin goed naar: 

 

• Trainings- en coachingbehoefte van gebruikers. 

• Veranderende behoeften van gebruikers. 

• Veranderingen in het applicatielandschap. 

• Veranderende mogelijkheden van de softwareleveranciers. 

• Bedrijfsveranderingen die van invloed zijn op de informatievoorziening. 

• Veranderende regelgeving zoals regels rondom privacy. 

• Vraag van HR, Communicatie, management en gebruikers. 

• Vraag van klanten en leveranciers. 
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Onedesk Mobile 

Meer weten over de 
vijfsterren werkplek van 
Lemontree? 

  

 
Wij leveren een vijfsterren werkplek waarin alle 

aspecten genoemd in deze whitepaper aan bod 

komen. Kijk eens op https://lemontree.nl/onedesk/ 

voor meer informatie en vraag een gratis demo 

aan! 
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