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Hoe de medewerkers van 
Avelei jn leerden werken 
met Windows 10 en Off ice 
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Aantal medewerkers:  2000

Branche: Zorg

Hoofdkantoor:
Grotestraat 260, Borne

Overstappen op Windows 10 in combinatie met 
Office 365

Aveleijn

Aveleijn stapte van Citrix, Windows 7 en Office 2010 over naar Windows 10 in combinatie 
met Office 365 omdat de organisatie graag in de cloud wilde werken en het af wilde 
van ouderwetse schijven en Office-pakketten. Omdat het voor de hele organisatie 
een grote verandering betrof, moesten ruim 1900 medewerkers getraind worden. Op 
basis van leerbehoeften van Aveleijn werd er samen met ExplainiT een trainingstraject 
opgezet.
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Tirza de Wilde, ICT-adviseur

“We zijn nog met andere aanbieders 
in gesprek geweest over de aanpak, 

voorwaarden en de kosten. We waren vooral 
gecharmeerd van de aanpak van ExplainiT: 

het actief meedenken, het overnemen van het 
hele uitnodigingsgedeelte naar collega’s toe 

en ook de kosten waren relatief gunstig.”

Hoe de medewerkers van Aveleijn leerden 
werken met Windows 10 en Office 365
Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie met bijna 2000 medewerkers. De 
organisatie biedt al ruim 50 jaar zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan 
kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking 
of een lage sociale redzaamheid. Vanuit de missie ‘leven vol betekenis’ en de 
kernwaarden ‘ontmoeten’, ‘ontwikkelen’ en ‘ondersteunen’ creëert Avelijn ruimte 
voor de ontwikkeling van een eigen identiteit. De overstap naar Windows 10 met 
Office 365 moest ook daar een positieve bijdrage aan leveren. 

Werken in de cloud

Voor Aveleijn werd het hoog tijd om over te 
stappen op een nieuwe digitale werkplek 
omdat de organisatie problemen begon 
te ondervinden van de verouderde Citrix 
omgeving in combinatie met ouderwetse 
schijven, Windows 7 en Office 2010. Er werd 
daarom gekozen voor een nieuwe digitale 
werkplek met Windows 10 en Office 365 als 
basis. Volgens Tirza de Wilde, ICT-adviseur en 
één van de projectleiders van de implementatie 
van de nieuwe digitale werkomgeving, was de 
overstap een grote uitdaging die vooral veel 
zou vragen van de eindgebruikers:

“Het werken in de Cloud met Office 365 is 
totaal anders dan met Citrix, ouderwetse 
schijven en een volledige office-pakket. Het 
contrast is vooral te zien bij het werken met de 
mail, agenda en documenten.”

De technische implementatie van Windows 
10 in combinatie met Office 365 leverde 
de organisatie weinig problemen op. De 
organisatie was van mening dat er vooral veel 
aandacht moest zijn voor de eindgebruikers, 
omdat zij op een hele andere manier moesten 
gaan leren werken. Praktijkgerichte trainingen 
moesten ervoor zorgen dat eindgebruikers 
succesvol leerden werken met Office 365, 
Windows en documentbeheer met behulp 
van OneDrive en SharePoint. 

Groot project

Maar liefst 1900 medewerkers zouden 
uiteindelijk getraind worden in het gebruik 
van de nieuwe digitale werkplek. Omdat er op 
zo’n grote schaal trainingen plaats moesten 
vinden, was het belangrijk om een gericht 
trainingsplan op te zetten. Voor het opstellen 
van een concreet trainingsplan en het 
faciliteren schakelde Aveleijn ExplainiT in. Tirza 
de Wilde verklaart die keuze:

“Wij laten ExplainiT al jarenlang trainingen 
verzorgen op IT-gebied en voor dit project wees 
mijn HRM-collega dan ook snel op Explainit 
als mogelijke partner.”

In een afspraak met een trainingsadviseur 
van ExplainiT werden de behoeften van 
Aveleijn uitgebreid besproken en omgezet 
naar een concreet voorstel. Hoewel enkele 
andere trainingsorganisaties ook een voorstel 
mochten doen, ging de voorkeur uit naar 
ExplainiT. 
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Concreet trainingsplan

Nadat het duidelijk was dat ExplainiT het 
trainingstraject voor Aveleijn zou gaan 
uitvoeren, gingen beide partijen snel met 
elkaar om tafel. Daar werd onder andere 
het belangrijkste doel van de trainingen 
vastgesteld: Aveleijn vond het voornamelijk 
van belang dat medewerkers geen angst 
zouden hebben voor de aankomende 
veranderingen en uiteindelijk effectief zouden 
gaan werken in de nieuwe werkomgeving: 

“Wij vonden het belangrijk dat men niet bang 
zou zijn voor de nieuwe werkomgeving, maar 
vertrouwen kreeg om te gaan proberen te 
werken in de nieuwe omgeving. Men moest 
ook weten welke veranderingen eraan 
zaten te komen. De verwachtingen moesten 
overeenkomen met wat men tegen zou gaan 
komen op het beeldscherm.”

Ook werd er in samenwerking met  trainers van 
ExplainiT een trainingsopzet samengesteld. 
Om vast te stellen of de trainingen goed zouden 
aansluiten bij de werknemers van Aveleijn 
werden er enkele proeftrainingen gehouden. 
De feedback hierop werd vervolgens verwerkt 
om de trainingen te verbeteren. 

Gebruik van inschrijfportalen

Aveleijn wilde graag dat zoveel mogelijk 
medewerkers zouden profiteren van de  
ExplainiT trainingen en stelde een doel dat 
minstens 85% van alle medewerkers zouden 
deelnemen. De inschrijfportalen van ExplainiT 
maakte dit voor Aveleijn duidelijk inzichtelijk. 
Het percentage van 85% werd overigens 
ruimschoots behaald. 

“Omdat we een doelstelling hadden, 
was het belangrijk dat er te allen tijde 
actuele informatie was over wie zich had 
ingeschreven en wie aanwezig was geweest 
bij een training. Dit vergde wat intensiever 
contact met ExplainiT.”

In een tijdbestek van een half jaar namen zo’n 
1900 medewerkers van Aveleijn deel aan de 
trainingen.

Verschillende trainingen

Om de trainingen zo goed mogelijk te laten 
aansluiten bij de praktijksituatie van de 
medewerkers van Aveleijn werden er drie 
trainingsgroepen gevormd. Deze groepen 
waren voornamelijk gebaseerd op de rol die 
medewerkers bekleden binnen de organisatie. 
De eerste trainingsgroep, tevens de grootste, 
kreeg een training aangeboden gericht op 
het gebruik van Windows 10, Office 365 en 
een toelichting op OneDrive en SharePoint. 
De tweede doelgroep kreeg dezelfde training 
aangeboden, maar dan in uitgebreide 
vorm. Dat laatste trainingsgroep kreeg een 
uitgebreide en intensieve training op het 
gebied van documentenbeheer in SharePoint 
en OneDrive. Tirza de wilde licht toe: 

“Onze secretaresses kregen de taak om onze 
nieuwe SharePoint site te beheren. Zonder 
intensieve training was dat niet mogelijk 
geweest.” 



Doelen behaald

Volgens Tirza de Wilde hebben de trainingen 
van ExplainiT duidelijk haar vruchten 
afgeworpen en hebben ze de verwachtingen 
zelfs overtroffen. Na de trainingen was 
het volgens haar goed merkbaar dat 
medewerkers zich over het algemeen vrij 
eenvoudig aanpasten aan de nieuwe digitale 
werkomgeving. Ook werden er na de migratie 
veel minder vragen gesteld dan van tevoren 
werd verwacht. Uit deze conclusies bleek dat 
tijdens het trainingstraject de belangrijkste 
doelen waren behaald. Tirza de Wilde vond het 
tevens belangrijk dat de trainingen zelf positief 
ervaren werden. Dat was gelukkig het geval. 
Zelf is ze vooral te spreken over de trainers van 
ExplainiT:

“Wij hebben de trainers van ExplainiT ervaren 
als zeer vriendelijk en kundig. Tevens waren 
ze bereid om feedback ter harte te nemen. 
Ze durven als organisatie mee te denken op 
basis van expertise en ervaring vanuit andere 
projecten en zijn bereid aanpassingen te doen 
als dat nodig is.”

Positieve reacties

Over het algemeen is Tirza de Wilde content 
over de soepele implementatie van de nieuwe 
digitale werkplek. Ze concludeert dat de nieuwe 
omgeving al succesvol in gebruik is genomen. 
Er wordt dan ook zeer tevreden teruggekeken 
op de samenwerking met ExplainiT:

“Het was erg prettig om met ExplainiT samen 
te werken. Ze stelden zich flexibel op om 
aan onze wensen te voldoen. Tevens zijn 
de adviseurs, trainers en andere collega’s 
proactief als het gaat om informatie ophalen 
en daarnaast zeer betrokken bij ons project.”

Naast dat er enkele trainingen waren met 
weinig deelnemers door afmeldingen, ziet ze 
nauwelijks verbeterpunten als ze terugblikt op 
het project. Op de vraag of ze in de toekomst 
opnieuw gebruik zou maken van de diensten 
van ExplainiT zegt Tirza de Wilde het volgende:

“Ik zou ExplainiT zeker aanbevelen, omdat 
het een heel prettige partij is om mee samen 
te werken. Alles gebeurt in goed overleg en 
afspraken worden netjes nagekomen. Samen 
hebben we een toch zeer uitdagend project 
tot een goed einde gebracht.”

Wist je dat?

• 70% van de digitale transformaties bij organisaties faalt doordat medewerkers 
technologie niet accepteren en/of niet in staat zijn deze te gebruiken? (Why we 
need to rethink organizational change management, Forbes). 

• 80% van de medewerkers in Nederland hun werk niet kan doen zonder de 
vereiste digitale vaardigheden? (1 op 3 werknemers mist digitale vaardigheden, 
Intermediair). 

• Medewerkers tot 8% werktijd verspillen door gebrekkige digitale vaardigheden? 
(Productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden 
op het werk, Universiteit Twente).  
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Ons verhaal

ExplainiT   is in 2001 opgericht om IT-
eindgebruikers te ontwikkelen en organisaties 
te begeleiden bij de overstap naar een 
nieuwe Microsoft Office-, Windows- of 
SharePoint-omgeving. Daarnaast hebben we 
ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
vaardigheden op het gebied van methodieken 
en soft skills.

Waarom ExplainiT?

Over ExplainiT

Contact

J. M. Keynesstraat 351
7559 SV Hengelo

info@explainit.nl
+31 (0)88 122 55 88
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Onze visie

Vaardigheden om goed te kunnen werken met 
IT, methodieken en soft skills zijn tegenwoordig 
cruciaal. Met ExplainiT streven we ernaar om de 
vaardigheden van medewerkers op het gebied 
van de digitale werkplek te ontwikkelen zodat 
ze optimaal kunnen werken met applicaties. 
Ook erkennen we het belang van specifieke 
vaardigheden om efficiënt (samen) te kunnen 
werken.

Meer informatie

• Trainingen
• Oplossingen
• Klantcases
• Erkenningen

Beste Opleider van Nederland 2020 in de 
categorie Automatisering & ICT/IT
Trotse Microsoft Gold Partner met expertise 
in adoptie van technologie
>250.000 medewerkers geadviseerd en 
getraind sinds de oprichting in 2001
Cedeo-erkende aanbieder van incompany 
en maatwerk trainingen
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