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Aantal medewerkers: 
120 

Branche: 
Gemeenten

Hoofdkantoor:
Stadsspui 1, Bunschoten-Spakenburg

Office 365 Migratie
Gemeente Bunschoten

Gemeente Bunschoten stelde het doel om met haar 120 medewerkers zonder 
problemen over te stappen naar Office 365. ExplainiT werd ingeschakeld voor het 
efficiënt en effectief trainen van medewerkers. Daarbij diende rekening gehouden te 
worden met de significante onderlinge verschillen in niveau. Door de ondersteuning 
van ExplainiT kon Team ICT van gemeente Bunschoten zich volledig focussen op de 
technische kant van de Office 365 migratie.  
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Henk Korlaar, Beleidsadviseur 

Bij andere gemeenten die getraind hebben 
zonder externe partij hebben we vaak 

problemen gezien. Dat wilden wij zeker 
niet. Vandaar dat wij andere gemeenten 
hebben aangeboden om mee te kijken bij 

onze aanpak. Zij zagen ook dat het een 
goede manier was om kwaliteit, goodwill 

en commitment in de organisatie te 

Hoe gemeente Bunschoten zonder 
problemen Office 365 in gebruik nam
Bunschoten is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie 
Utrecht en telt ruim 22.000 inwoners. Iedere dag zetten 120 medewerkers zich 
met verantwoordelijkheid, ontwikkelvermogen en lef in voor de inwoners. Als 
gemeente tracht Bunschoten de ICT-voorzieningen voor burgers en medewerkers 
te professionaliseren. De overstap naar Office 365 was hierin een belangrijke stap.

Implementatie van Office 365

In het jaarplan van gemeente Bunschoten was 
de implementatie van Office 365 opgenomen. 
Daarvoor was geen directe noodzaak binnen 
de organisatie, maar het was een belangrijk 
stap in de professionalisering van de ICT-
voorzieningen. De focus lag voornamelijk 
op de applicaties SharePoint, Outlook, 
Teams, Word en Excel. Als Beleidsadviseur 
Informatiebeheer was Henk Korlaar 
voorstander en initiatiefnemer om het trainen 
van medewerkers uit te besteden:

“Het voorstel van Team ICT was om 
medewerkers zelf te gaan trainen. Mijn collega 
en ik vroegen ons af of dit een verstandige 
keuze was. Waarom zou je het trainen niet 
uitbesteden aan professionals? Team ICT kan 
zich dan volledig op de technische upgrade 
focussen.”

Uiteindelijk waren alle betrokken het er 
snel over eens dat het trainen inderdaad 
uitbesteed moest gaan worden. Door het 
toenemende aantal thuiswerkenden was 
het succesvol begeleiden van medewerkers 
immers noodzakelijk geworden. Daarnaast 
waren de eerdere ervaringen van diverse 
collega’s bij andere werkgevers met migraties 
een belangrijke factor.

Impact op de gebruikersorganisatie

Binnen gemeente Bunschoten was het 
besef aanwezig dat de overstap naar Office 
365 een flinke impact zou gaan hebben 
op de gebruikersorganisatie, waar alle 120 
medewerkers onderdeel van uit maken:

“Onze verwachting was dat Team ICT al druk 
genoeg zou zijn met de technische kant van 
de migratie, waardoor we mogelijk vertraging 
op zouden lopen als we het migreren en 
instrueren beide bij Team ICT zouden beleggen. 
Door delen van het project op te splitsen en 
goed samen te werken, was onze verwachting 
dat de overstap soepel zou verlopen.”

Om de waarde van professionele ICT-
voorzieningen te kunnen benutten, zijn digitale 
vaardigheden van medewerkers cruciaal. 
Daarom was het Leidinggevenden Team (LT) 
direct heel enthousiast over de aanpak.
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Inventarisatie was doorslaggevend

Voorafgaand aan de trainingen vond er 
een uitgebreide inventarisatie plaats. Deze 
inventarisatie was noodzakelijk om de situatie 
van een organisatie te vertalen naar een 
concrete en passende trainingsaanpak. Henk 
Korlaar vertelt daarover het volgende:

“We werken bijvoorbeeld met Citrix, wat 
natuurlijk invloed heeft op de training. 
Daarnaast werd ons uitgebreid gevraagd 
naar onder andere beleidskeuzes en 
gebruikerskenmerken. In mijn ogen is 
de vertaling naar de training meer dan 
uitstekend gelukt.”

Uiteindelijk werd in de trainingsprogramma’s 
onderscheid gemaakt tussen beginners, 
gevorderden en experts. Beginners schieten 
al in de stress wanneer het lint in Outlook er 
niet meer hetzelfde uitziet, terwijl experts de 
ins en outs van Teams en Excel al kennen.

Geen toename in aantal meldingen

Voor gemeente Bunschoten was het belangrijk 
dat alle 120 medewerkers in de training de 
vereiste kennis tot zich zouden nemen én 
de training leuk zouden vinden. Dat laatste 
was vooral belangrijk om te voorkomen dat 
mensen het weer als ‘zomaar een training’ 
zouden zien, terwijl de top van de organisatie 
de trainingen als cruciaal zag. Henk Korlaar 
legt uit waarom de doelen in zijn ogen zijn 
behaald:

“Het aantal meldingen van medewerkers in 
TOPdesk was voor ons de graadmeter. We 
hebben echt geen enkele toename daarin 
gezien. Ook naderhand hoorden we geen 
geluiden van medewerkers dat ze iets niet 
snapten of nieuwe uitleg nodig hadden.”

Door een weloverwogen plan verliep de 
migratie geruisloos. Als iemand op donderdag 
in training zou gaan, dan werd Office 365 vlak 
daarvoor geïnstalleerd. Zo voorkwam men 
dat medewerkers voor langere tijd tegen 
problemen en irritaties aanliepen. 

Enthousiaste deelnemers

Na afloop van de trainingen vond er een 
evaluatie plaats onder alle deelnemers. Deze 
resultaten zijn door consultants van ExplainiT 
geanalyseerd en vervolgens besproken 
met gemeente Bunschoten. De evaluaties 
bevestigden het beeld van gemeente 
Bunschoten. Zelf was Henk Korlaar ook 
aanwezig bij de verschillende trainingen:

“Ik was aanwezig als assistent van de 
trainer om organisatiespecifieke vragen 
te beantwoorden van medewerkers. In de 
training zag je de inventarisatie duidelijk 
terugkomen. Daarnaast bracht de trainer 
informatie op enthousiaste, unieke en 
interactieve wijze over.”



Meer dan een standaard training

In vergelijking met andere aanbieders werd 
Henk Korlaar aangenaam verrast:

“Ik zou ExplainiT zeker aanbevelen, omdat het 
maximale uit het trainen van medewerkers 
gehaald wordt. Bij andere aanbieders heb 
ik ook prima trainingen meegemaakt, maar 
dan weet je dat het eigenlijk een standaard 
training is. ExplainiT onderscheidt zich door 
écht naar boven te krijgen wat wij wilden. 
Je weet als opdrachtgever zeker dat het 
trainingstraject perfect uitgevoerd wordt.”

Dat de trainingen naadloos aansloten op 
de praktijksituatie blijkt wel uit het feit dat 
gemeente Bunschoten op dit moment geen 
problemen meer ervaart bij de inzet van de 
verschillende Office 365 applicaties. Geen 
enkele medewerker is in de stress geschoten. 
Om af te sluiten over de ervaringen van Team 
ICT en overige betrokkenen maakt Henk 
Korlaar een treffende vergelijking:

“Misschien ziet niet iedereen de waarde van 
de training direct in de dagelijkse praktijk, 
omdat de overstap zo geruisloos is verlopen. 
Dat is net zoals bij een scheidsrechter, die valt 
pas op als er zaken onduidelijk zijn.”

Overtuigende kennismaking vooraf

Doorgaans vraagt gemeente Bunschoten 
vraagstukken uit bij meerdere partijen. Over 
de persoonlijke benadering van ExplainiT was 
Henk Korlaar enorm enthousiast: 

“We kregen van ExplainiT de eerste reactie. 
Daarnaast konden we snel de kennismaking 
plannen, waarin precies de juiste vragen aan 
ons gesteld werden. We hadden geen vooraf 
vastgestelde aanpak voor ogen. Aan de hand 
van de professionals is de juiste aanpak 
vastgesteld op basis van onze situatie. Zij 
kregen boven tafel wat wij echt wilden en 
konden dit vertalen naar de praktijk.”

Vanaf het eerste moment was er op persoonlijk, 
organisatorisch en zakelijk vlak sprake van 
een match. Het contact verliep soepel en de 
mentaliteit ‘doe maar normaal, dan doe je al 
gek genoeg’ bleek bij beide partijen verankerd 
te zitten.

Wist je dat?

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

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

• 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).
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Ons verhaal

ExplainiT   is in 2001 opgericht om 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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