
 

 

 

 

MijnIntranet: interactief kennis delen en samenwerken 

Versterk en verbind teams 

In elke organisatie is heel veel kennis aanwezig waar medewerkers geen weet van hebben. Terwijl ze 

effectiever kunnen werken als ze (1) weten dat deze kennis er is, (2) er gemakkelijk bij kunnen komen en  

(3) het er met elkaar over kunnen hebben. Dat is precies waar MijnIntranet  in voorziet. 

‘Al na enkele weken een intranet’ 

“Juiste, actuele organisatie-informatie is voor alle medewerkers beschikbaar.  Dankzij 

MijnIntranet weten medewerkers deze informatie  en elkaar  beter te vinden. Daardoor 

voelen ze zich meer verbonden en betrokken. We zijn begonnen met de basis,  daarna 

hebben we het intranet stap voor stap uitgebreid. Zo kon iedereen er rustig aan wennen.”  

 

Aantrekkelijke ontmoetingsplek 

Elk intranet dat we bouwen is een uitnodigende plek waar gebruikers graag komen. Om dat voor elkaar te krijgen, 

nemen we de gebruikers als uitgangspunt, niet de techniek. We kijken goed naar wat gebruikers nodig hebben en 

hoe ze dat het liefst aangeboden krijgen. Zo ontstaat een levendig en sociaal intranet dat de daadkracht en 

betrokkenheid van medewerkers vergroot.  

 

100% maatwerk 

Het is vaak moeilijk om van tevoren te bedenken wat een intranet precies moet kunnen. Daarom bouwen we 

intranetten in een aantal periodes van enkele weken. In zo’n periode ontwikkelen we enkele functies. Na elke 

periode bepalen we samen met u wat de volgende stap wordt. Zo groeit en bloeit een intranet, is er alle ruimte voor 

voortschrijdend inzicht en houdt u grip op de kosten – na elke periode kunnen we stoppen met bouwen. 

 

Sterkere organisatie door beter samenwerken  

Afhankelijk van de wensen van de organisatie en medewerkers, voegen we functies toe waarmee medewerkers 

beter kunnen samenwerken. Met een centrale bewaarplek voor alle documenten van een team vinden 

medewerkers sneller wat ze nodig hebben. En online afspraken maken kan vergaderingen flink verkorten.  

 

Verborgen kennis wordt zichtbaar 

De kennis die is opgedaan bij locatie A bereikt via intranet ook gemakkelijk locaties B en C. Medewerkers kunnen 

elkaar via intranet vragen stellen, ook al hebben ze elkaar nooit ontmoet. Ze kunnen gericht zoeken naar informatie 

of grasduinen in het aanwezige kennisaanbod. Dat vergroot hun parate kennis en productiviteit.   

 

Altijd en overal beschikbaar 

De intranetten die we bouwen zijn toegankelijk op elk apparaat, van pc tot tablet en telefoon – zolang het apparaat 

maar toegang heeft tot internet. Het maakt ook niet waar je bent. In de bus, thuis of op de afdeling. Medewerkers 

kunnen het intranet overal raadplegen en hebben daardoor altijd een schat aan organisatiekennis bij de hand. 

 



 

 

 

 

De voordelen van MijnIntranet 
● Plezierige plek: door de wensen van gebruikers als uitgangspunt te nemen, ontstaat een intranet waar 

medewerkers graag en regelmatig komen; 

● Op maat: een intranet dat precies past, omdat we het samen ontwikkelen; 

● Verbonden medewerkers: nuttige functies maken samenwerking binnen en tussen teams eenvoudig;  

● Kennis optimaal benut: medewerkers kunnen putten uit een ‘collectief geheugen’ en daar zelf kennis aan 

toevoegen; 

● Overal toegankelijk: we maken een intranet geschikt voor draagbare apparaten zoals telefoons en tablets;  

● Flexibel: er ligt weinig vast, daardoor is er alle ruimte voor nieuwe en veranderende wensen; 

● Betrouwbaar: er is altijd technische ondersteuning beschikbaar. 

 

 

 

Vrijblijvende demonstratie 
We zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën! We bespreken graag met u hoe die vorm kunnen krijgen in 

een intranet. Daarnaast laten we u graag zelf ervaren hoe eenvoudig ons intranet werkt. Zo krijgt u een goed 

idee of MijnIntranet iets voor uw organisatie is. Bel voor een vrijblijvende demonstratie of meer informatie met 

Guido Castagna, conceptontwikkelaar, (013) 583 70 62 of Pieter-Marijn van der Velden, adviseur, (013) 580 70 77. 
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