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Enterprise Social
Networking:
de volgende stap 

Wij zien bij KPN een ontwikkeling van een ‘social
intranet’ naar ‘social networking’. Van een
communicatiemiddel naar een breed platform dat
samenwerken mogelijk maakt. Want ook op het werk
wordt ‘social’ steeds belangrijker. De media – de tools en
applicaties – blijven weliswaar, maar schuiven naar de
achtergrond. Als slechts een middel om het mensen
mogelijk te maken social te zijn. Om te netwerken. Die
ontwikkeling zien we overal om ons heen. Bij onze
klanten en bij ons. Met de evolutie van ons eigen social
platform: TeamKPN.

Van communicatie...
Wat betekent die ontwikkeling van social intranet naar
social networking precies? Hebben we het over een
intranet, dan ligt de nadruk op het middel. En dat terwijl
de explosieve groei van de publieke social networking
juist voorkomt uit dat ‘social’ aspect.

... Naar werkelijk samenwerken
Enterprise social networking (ESN) stelt de medewerker
in staat te functioneren in een netwerk, ongeacht waar
hij of zij is, of wanneer hij of zij actief is. Dat kan een
zelfregulerend gelegenheidsnetwerk zijn (denk aan een
projectteam) of een vastere constellatie van specialisten,
die zich groeperen rond een bepaalde klantvraag.
Daarmee gaat ESN verder dan alleen het faciliteren van
communicatie. Het maakt ook samenwerking mogelijk.
Bij KPN maakt ons eigen TeamKPN die ontwikkeling
door.

We laten u graag zien wat de ontwikkeling naar ESN in
gang heeft gezet. We geven een blik op de lessen die wij
hebben geleerd. En we laten zien wat u daar aan kunt
hebben. Wat een goede inzet van ESN uw organisatie
oplevert.

Nederlanders zijn graag online actief. Met een social media-penetratie
van bijna 70% (bron: marketingfacts.nl) zit vrijwel elke medewerker in z’n
privétijd op social media. Op het werk krijgen diezelfde medewerkers
enterprise social media-tools voorgeschoteld. Opmerkelijk: het gebruik
daarvan wisselt sterk. Zo’n 80% van de enterprise social media-introducties
sneuvelt. Wat die minder succesvolle initiatieven kenmerkt? Dat ze de
nadruk op techniek leggen, niet op het gebruik.
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Definitie

Enterprise Social Networking (ESN) staat voor:
1.  Een integraal social platform voor communicatie, samenwerking en
     ondersteuning van bedrijfsprocessen. Dit platform stelt alle (tijdelijke)
     medewerkers van een organisatie in staat onbegrensd te communiceren
     én samen te werken.
2. Een manier van werken waarbij mensen elkaar online opzoeken in
     steeds wisselend verband, afhankelijk van het gewenste resultaat en de
     benodigde expertise.
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Het platform én die manier van werken kunnen niet
zonder elkaar. Want heeft een organisatie wel de tools
maar ontbreekt de bereidheid of de kennis om er mee te
werken, dan blijft het angstvallig stil op het platform. Of
andersom: zijn medewerkers bereid en willen ze elkaar
graag opzoeken rond een bepaalde vraag of vakgebied,
dan zijn daarvoor wel tools nodig. Achter je bureau of
zomaar in de kantine vind je elkaar nu doorgaans alleen
nog maar bij toeval.

Een integraal platform
Er zijn verschillende tools waarmee een organisatie de
eigen medewerkers in staat stelt direct te communiceren
en samen te werken. Deze zijn bijvoorbeeld publieke
clouddiensten, zoals Yammer en Google+, private
cloudoplossingen zoals Lync en SharePoint of eigen
maatwerkoplossingen. Door de functionaliteiten van
deze tools in één integraal platform aan te bieden,
ontstaat de mogelijkheid om communicatie en
samenwerking daadwerkelijk te combineren. Dit
integrale platform kan voorzien worden van apps en
software, toegespitst op het individuele werkproces. Zo
evolueert een ESN-platform naar (de basis van) een
virtuele werkplek.

De sociale netwerker
Steeds meer medewerkers vertonen trekken van de
‘sociale netwerker’. Deze sociale netwerkers hebben – in
extreme vorm – uitgesproken ideeën over hun ideale
baan. Ze zijn niet honkvast. Ze zien een baan als een
project waarvan ze zoveel mogelijk willen leren, tijdelijke
collega’s als uitbreiding van hun netwerk. Kennis willen
ze graag delen, net als het netwerk dat ze in ze loop van
de tijd opgebouwd hebben. En die houding mist z’n
effect niet op álle medewerkers. De vrijheid om plaats- en
tijdonafhankelijk samen te werken, elkaar opzoeken op
het moment dat ze elkaars kennis nodig hebben: daar
hecht een groeiende groep medewerkers aan.

Netwerk of platform?
We verwijzen hier geregeld naar een ESN-platform. 
Daarmee bedoelen we een integraal platform waarmee 
een organisatie haar medewerkers in staat stelt ‘social’ te 
‘networken’. Hebben we het over ESN, dan doelen we op 
de manier van werken.
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Een Enterprise Social Network brengt communicatie, samenwerking en ondersteuning van bedrijfsprocessen
bij elkaar op één platform. Daarbij staat de ‘social’ manier van werken van de medewerker centraal.
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bij elkaar op één platform. Daarbij staat de ‘social’ manier van werken van de medewerker centraal.



66

De 4 redenen voor
groeiende behoefte
aan social networking

1. Afscheid van
de hark  

Nieuwe organisatievormen, ingericht op talent
De traditionele hark als de organisatievorm heeft zijn
langste tijd gehad – ook bij grote instellingen en
organisaties. Technologische ontwikkelingen en een
constant veranderende markt, vragen van organisaties
om in staat te zijn snel mee te bewegen. De traditionele
harkvorm zorgt er echter voor dat kennis achter de
muren van de verschillende afdelingen blijft. En dat
terwijl innovatie en beweging pas komt als mensen
elkaar op talent kunnen vinden. Elkaar kunnen inspireren
en samenwerken. Daarom groeit de ‘ontharking’. Tussen
afdelingen, dwars door traditionele scheids- en
hiërarchische lijnen, ontstaan nieuwe dwarsverbanden.
Verbanden tussen mensen die elkaar vinden op talent en
kennis. Of naar aanleiding van concrete vragen van
klanten of collega’s naar specifieke expertise.

Steeds meer organisaties verlangen die flexibiliteit van
hun medewerkers. Juist omdat die nieuwe flexibiliteit
organisaties als geheel in staat stelt om te innoveren. Om
alle kennis en talent in een organisatie aan te boren voor
nieuwe en originele invalshoeken op kleine en grote
vragen.

De inzet van een ESN-platform maakt het mogelijk dát
mensen elkaar vinden. Is het platform goed ingericht,
dan ontstaat een plek waar mensen elkaar kunnen
vinden. Op kennis en talent of op de concrete vraag. En
met elkaar kunnen samen werken aan een oplossing.
Mensen helpen elkaar namelijk graag – dat is geen softe
of loze uitspraak, maar iets dat wij met ons eigen social
network dagelijks zien (zie ook pagina 13).

Dat betekent dat ICT-afdelingen van nieuwe zaken
verstand moeten hebben. De vaardigheden die nodig
waren voor het beantwoorden van traditionele
ICT-vraagstukken zijn eveneens van een heel andere orde
dan de vraagstukken van dit nieuwe tijdperk. Daarnaast
biedt de huidige, in eigen huis aanwezige, architectuur
niet de capaciteit om een goed antwoord op de
exponentiële groei van bedrijfsinformatie te kunnen
geven.

2. E-mail als
energielek

Behoefte aan alternatieven
Steeds vaker wordt e-mail aangewezen als een bron van
ergernis, stress en een hoop nodeloos
communicatieverkeer. Al die mensen die ‘voor de
zekerheid’ ge-cc’ed worden kunnen daarover meepraten.
De kans is groot dat zij niets met de informatie hoeven te
doen, toch moeten zij wel de inhoud doornemen om dat
te kunnen beoordelen. In een organisatiecultuur waar
‘voor de zekerheid’ troef is, draagt de hardnekkige
cc-gewoonte bij aan sterk verhoogde stress en zelfs
burn-outs. Naast weglekkende energie dragen die
overvolle mailboxen ook bij aan een ander probleem.
Namelijk: verborgen bedrijfsdata. Belangrijke data, vaak
het onontgonnen goud van organisaties genoemd, zitten
verstopt in talloze attachments, in talloze mailboxen.
Waardoor bedrijven ook nog eens veel te veel
opslagcapaciteit aanhouden en betalen.

Een goed ESN-platform voorziet in alternatieve
communicatiemethodes. Zowel ter vervanging van
e-mail, als een beter alternatief voor al het

De behoefte aan een andere manier van werken, een meer ‘social’ manier
van werken, groeit. Hoe u die behoefte het best kunt beantwoorden,
daar komen we hierna op terug. Nu eerst de factoren die zorgen voor die
groeiende vraag naar een goed ESN-platform. Zowel van werkgevers als
van medewerkers.
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documentverkeer in een organisatie. In plaats van
documenten zelf, sturen medewerkers verwijzingen naar
centraal opgeslagen documenten. Daar kunnen zij, op
basis van goed versiebeheer, samen verbeteringen
doorvoeren.

3. Consumerization

Werkplektoepassingen volgen privé
Medewerkers raken gewend aan steeds intuïtiever
werkende ICT-toepassingen, gedreven vanuit de
ICT-mogelijkheden die ze privé kennen. De devices en
systemen thuis zijn vaak nieuwer en veelzijdiger dan op
het werk. Wat medewerkers privé aan
gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit kennen, willen ze
in hun werkomgeving ook terug zien. Door toegenomen
werkdruk is daarnaast het geduld en tolerantie voor
technische storingen en onhandigheden afgenomen.
Medewerkers vertikken het nog langer om veel tijd te
stoppen in verschillende interfaces, die elk om een eigen
werkwijze vragen.

De combinatie van die hogere verwachtingen plus een
lagere tolerantie voor ICT-gedoe, is een voedingsbodem
voor social networking. Want een goed ESN-platform
zorgt voor laagdrempelige en gebruiksvriendelijke
communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden. Met
één ingang, een intuïtieve interface en een omgeving die
hun werk ondersteunt. Simpel en direct. Dat maakt niet
alleen de huidige generaties medewerkers tevreden en
productief, een goed ESN-platform draagt ook bij aan de
aantrekkingskracht voor jong talent.

4. Dat kan beter

Medewerkers wensen effectiviteit
Mensen willen steeds effectiever om kunnen gaan met
hun tijd, zowel op hun werk als privé. Tegelijkertijd
wordt ook de keerzijde duidelijk. Zoals verhoogde
werkdruk of vervagende grenzen tussen privé en werk.
Het Nieuwe Werken wordt steeds meer gemeengoed.
Daarom willen mensen nu de tools en instrumenten om
verantwoord met HNW mee te gaan. Om hun tijd
effectief in te delen en geen tijd te verspillen aan zinloos
e-mailverkeer (zie ook trend 2) of onnodige reistijd voor
vergaderingen. Van hun werkgever verlangen ze dat hij
de instrumenten aanreikt om hun tijd effectief en
efficiënt in te delen.
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TeamKPN is continu in ontwikkeling. Zo kozen we er
recent voor om de ontwikkeling van een
communicatieplatform naar een samenwerkingsplatform
te ondersteunen. Waar ooit de afdeling Communicatie
aan de wieg stond van TeamKPN, vergroeit het platform
steeds verder en raakt het echt verweven in het dagelijks
werk. Die ontwikkeling heeft ons veel wijze lessen
geleerd. Hieronder vatten we deze lessen samen,
verspreid over 3 verschillende fases:

1. Een nieuw communicatieplatform
2. Doorgroei als hét communicatieplatform
3. Van communicatie- naar samenwerkingsplatform

Fase 1: een nieuw
communicatieplatform

In 2007 begonnen we bij KPN met Het Nieuwe Werken.
We maakten tijd- en plaatsonafhankelijk werken
mogelijk en stapten over van sturen op aanwezigheid
naar sturen op output. Dit bracht met zich mee dat
medewerkers elkaar minder fysiek ontmoeten.
Tegelijkertijd kwam het fenomeen social media snel op.
Steeds meer mensen raakten hiermee vertrouwd. In 2009
begonnen we daarom met een pilot: KPN Connect. In
2010 was de officiële release. Het nieuwe interne sociale
media-platform moest medewerkers verbinden met
elkaar en met de organisatie, het delen van kennis
vergemakkelijken en betrokkenheid vergroten.

Belangrijk was de vertrouwde uitstraling. Dit kwam deels
doordat we gebruikmaakten van functies die sterk leken
op de social media-functies die medewerkers privé al
gebruikten. Daardoor konden ze direct aan de slag met

groepen aanmaken, collega’s zoeken en volgen,
berichten plaatsen en liken, en reageren op elkaars
vragen en artikelen. Dankzij de aanpak van onderaf en
met de inzet van ambassadeurs – dus zonder gebruik van
traditionele interne communicatiemiddelen – was het
direct een succes. Na 4 maanden las 95% regelmatig
berichten en deed 20% van de medewerkers actief mee.

De belangrijkste lessen van deze startperiode:
Het gaat om mensen
Technologie is niet de belangrijkste succesfactor – de wil
van de medewerkers, draagvlak bij het topmanagement,
het veranderen vanuit een heldere visie én met
vertrouwen in de medewerkers, is stukken belangrijker.

Doe het stap voor stap
Essentieel is het principe van niet teveel in één keer
willen doen, maar te werken met een duidelijk
stappenplan. Door klein te beginnen en het gewoon te
gaan doen, bouw je onmisbare ervaring op. Net als bij
ieder leer- of verandertraject. Het moment waarop je
precies de juiste mensen betrekt is nog zo’n factor van
belang. Geef enthousiaste medewerkers de ruimte om
van onderaf het platform organisch te laten groeien en
laat deze medewerkers een rol spelen bij de verandering.
En daarna: help geduldig de medewerkers die niet direct
aanhaken

Neem je rol serieus
De rol van de afdeling Communicatie verandert. Van het
zenden van informatie naar het faciliteren van de dialoog
en het leggen van accenten in die dialoog. Het verschuift
naar het aanbrengen van verbindingen. Naar het
begeleiden van de communicatie tússen groepen.
En dat betekent dat ook de communicatiemedewerkers
moeten worden meegenomen.

De lessen van TeamKPN:
van communicatie naar
samenwerking
TeamKPN is ons eigen social platform. Het stelt ons nu alweer meer dan 5
jaar in staat om medewerkers te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen,
elkaar te vinden op expertise, te weten waar anderen mee bezig zijn en
kennis te delen. Het uitgangspunt is open communicatie. Het maakt het
voor ons mogelijk om een voorloper te kunnen blijven op ons werkterrein.
Om een innovatief dienstverlener te kunnen zijn.
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Fase 2:
doorontwikkeling
naar hart van alle
communicatie

Het interne social media-platform bleek een succes. Niet
alleen vanwege de hoge bezoek- en participatiecijfers,
maar ook vanwege de verhoogde betrokkenheid, nieuwe
dwarsverbanden, de mogelijkheid om sleutelfiguren en
managers een podium te geven, scherper en sneller te
informeren. Doorlopend keken we naar bezoek en
participatie. Op het platform maakten we een groep
gericht aan voor het bespreken van verbetervoorstellen.
Waar kan het eenvoudiger, makkelijker, met welke
functies?

We besloten op basis van dit succes, gecombineerd met
de constatering dat het klassieke intranet verouderd was,
een stap verder te gaan. In 2011 startten we met een
uitgebreid kwalitatief onderzoek onder onze
medewerkers. Zij waren eensgezind: het nieuwe
platform draagt bij aan het verbinden van medewerkers,
verhoogt betrokkenheid en brengt transparantie en
respect voor elkaars werk en situatie. Met die uitkomsten
keken we opnieuw naar de mix van interne
communicatiemiddelen.

Daarom besloten we om per januari 2012 TeamKPN tot
het nieuwe hart van álle communicatie te maken. Het
verving in één klap 3 bestaande platforms, waaronder
KPN Connect. Die doorgroei leverde veel op, maar
betekende ook een veel grotere impact van het platform
op de organisatie. Geen medewerker kon er nog
omheen.

De belangrijkste lessen van deze doorgroeiperiode:
Wederom: stap voor stap
Een gedegen aanpak (vanuit een heldere visie) is
onmisbaar. Gebruik tussenstappen om de overgang
overzichtelijk te houden – verbeteringen zijn vaak sneller
uitgerold dan gebruikers kunnen bijbenen. Het voordeel
van het werken in tussenstappen is dat de opgedane
praktijkervaring meteen (her)gebruikt kan worden.

Ons stappenplan en roadmap
Stap 1: Stel doelen vast en koppel ze aan doelstellingen
Stap 2: Evalueer eerder geleerde lessen (uit fase 1)
Stap 3: Leg een eerste route vast: wat zijn benodigde
acties, op het gebied van techniek en governance
Stap 4: Hanteer een projectaanpak, inclusief plannen,
ontwikkelen, stabiliseren en uitrollen, vanuit techniek,
organisatie en de medewerker
Stap 5: Heb aandacht voor adoptie en de bevindingen
van uw medewerkers
Stap 6: Door naar de roadmap: het inrichten van een
proces van continue verbetering

Eerst mensen, dan technologie
Het platform kon niet meer genegeerd worden, iedereen
moest mee. En dat betekende een goede
adoptiestrategie, inclusief slimme differentiatie (wij
gebruikten het leiderschapsmodel van Hersey &
Blanchard). Erken dat het meer is dan alleen gewenning
aan nieuwe vormgeving of de migratie van een intranet.
Verbind het aan een doelstelling zoals anders werken.
Zonder een goede adoptiestrategie gaan mensen het
platform niet gebruiken.

Gebruik het vertrouwde
Medewerkers waren in het gebruik van social media in
allerlei stadia van ontwikkeling. Wij pasten daar onze
adoptiestrategie op aan. We zetten de volledige
middelenmix in en gebruikten bekende en vertrouwde
communicatiemiddelen om mensen over de drempel te
helpen, zoals ondersteuning met posters, presentaties,
folders en artikelen in ons magazine.

Wees consistent
Voor een geslaagd traject bleek consistente
communicatie van wezenlijk belang. We hielden vast
aan de richting, legden uit, bleven herhalen en maakten
combinaties met klassieke media. We verlegden de focus
van redactie- naar communitymanagement. In plaats van
alleen maar te publiceren, focusten we ons ook op
inspireren en motiveren. Medewerkers reageren sneller
op elkaar dan op ‘officiële’ nieuwsberichten.

Omarm de kritiek
Wij hadden ondanks alle voorbereidingen toch de impact
onderschat. Een deel van de medewerkers voelde zich
namelijk alsnog overvallen. Daar merkten we meteen de
waarde van het platform: er werd druk gespuid óver de
overgang. Wij omarmden die kritiek, zagen het als
erkenning dat het platform er echt toe deed. En we lieten
mensen zien dat we iets met de kritiek deden.

De top doet ertoe
Vertrouwen was een belangrijke succesfactor. Managers
bleken een belangrijke rol te spelen in de communicatie.
Hoe meer zij zich manifesteerden op en rond het
platform, hoe meer zij daar in gesprek gingen met
medewerkers, hoe groter het vertrouwen in het platform
werd.

Loslaten
Medewerkers bleken elkaar op de vingers te tikken als
een discussie de verkeerde kant op ging, als de toon niet
constructief was of als onderwerpen weinig zinvol
waren. De afdeling Communicatie hoefde niet als
politieagent op te treden. Het was duidelijk dat wij
vertrouwen mochten en moesten hebben in onze
medewerkers.

Blijf luisteren
Wij zagen dat medewerkers uit zichzelf al geregeld
vragen om verbeteringen. Luister daar goed naar, het
helpt bij het gericht investeren. Pas de roadmap erop aan
– door iteratief door te bouwen met de roadmap als 
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leidraad, houd je focus en blijf je tegelijkertijd flexibel in
de uitvoering.

Vervolgens is het zaak een goede fasering aan te
brengen. Door te beginnen met de eenvoudige systemen
kan de organisatie wennen en kan ICT ondertussen
doorwerken aan het overbrengen van de complexere
systemen. Om onderscheid aan te kunnen brengen
tussen eenvoudige en complexere systemen, is
differentiatie noodzakelijk.

Fase 3: verdere
verbreding naar
effectief samenwerken

In 2014 nam de behoefte in onze organisatie aan
uitbreiding van TeamKPN toe. Meer mogelijkheden en
tools die in het verlengde stonden van
communicatieactiviteiten. Feitelijk kwam dat neer op een
groeiende vraag om de stap te zetten van social intranet
naar social networking. Net als bij veel andere
organisaties, speelden ook bij ons de 4 grote trends die
we eerder benoemden (zie pagina 6).

En daarom startten we met de verdere verbreding van
TeamKPN. Van een platform om te communiceren,
ontwikkelden we het door naar een platform waarop ook
werkelijk samengewerkt kan worden. En die
ontwikkeling blijft doorgaan, ook nu nog.

Concreet betekende dat 3 grote aanpassingen:
• Centraal stellen van talenten en expertise in de
   profielen van medewerkers, via een Talentfinder het
   medewerkers mogelijk maken om elkaar te vinden op
   een bepaald talent
• De mogelijkheid om afgesloten groepen aan te maken
   en daar als team samen te werken (gebruikmakend van
   de populairste functionaliteiten van SharePoint)
• Koppeling met Microsoft Lync, voor beschikbaarheid en
   bereikbaarheid van collega’s en de mogelijkheid om
   collega’s direct te benaderen

Wat zijn dit keer de geleerde lessen?
Communicatie als springplank naar samenwerking
Doordat TeamKPN begonnen is als het hart van álle
communicatie, gaan medewerkers bijna als vanzelf met
de nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen aan het
werk. Deze worden namelijk aangeboden in een
vertrouwde omgeving, die zijn waarde al bewezen heeft.
We hebben daardoor nauwelijks weerstand hoeven te
overwinnen. Sterker nog, mensen vonden het niet meer
dan logisch. Die start vanuit communicatie bleek een
gouden greep. Van begin af aan was onze boodschap om
open en transparant te zijn. Iedereen deed mee, iedereen
wilde mee, iedereen mag altijd meepraten. Zo hebben
we medewerkers geleerd ‘social’ te communiceren.

Vanuit die gedachte hoefden we alleen nog een stap
verder te gaan: ‘social’ samen te werken.

Het mag ook dicht
Het klinkt wellicht vreemd na bovenstaande, maar het
bleek noodzakelijk om een mogelijkheid toe te voegen
om gesloten groepen aan te maken. Deze optie bood
TeamKPN aanvankelijk niet. Groepen die medewerkers
aanmaakten waren voor iedereen inzichtelijk, alle
content was voor iedereen zichtbaar. Medewerkers
gaven echter aan soms binnen de beslotenheid van het
eigen projectteam te willen werken. Om de verdere
doorgroei te kunnen maken naar een platform dat
samenwerking ondersteunt, waren gesloten groepen
dus nodig.

Wie is de baas?
Met de nieuwe rol van TeamKPN, voorzag het platform
niet alleen meer in een communicatiebehoefte. Het
platform wordt meer en meer noodzakelijk om het
dagelijks werk uit te kunnen voeren. Op allerlei fronten.
En daarmee is TeamKPN voor het succes ook afhankelijk
van andere ondersteunende afdelingen, zoals Human
Resources (HR) en ICT. Beide waren bij ons grote
sponsors van het traject en van begin af aan betrokken.
Daarnaast is het gezien de verschuiving van
communicatie naar de combinatie communicatie-
samenwerking noodzakelijk om in een vroeg stadium na
te denken over governance en besturing. Voor een
succesvolle doorgroei moet die goed belegd zijn.

Benut de kracht
Binnen KPN is een grote cultuurverandering gaande,
waarin nieuwe manieren van samenwerken en
vereenvoudiging van bestaande structuren de hoofdrol
hebben. Daarvoor hebben we verschillende zogenaamde
cultuurinterventies ingezet: manieren en methodes om
de gewenste veranderingen te bereiken. TeamKPN bleek
een belangrijke cultuurinterventie. Zowel als een
concreet voorbeeld van waar we met KPN naar toe
willen, als een krachtig middel om dat doel te bereiken.

Continuïteit verzekerd
TeamKPN is van het hart van de communicatie naar het
hart van de organisatie gegaan. En dat zorgt ervoor dat
offline zijn geen optie meer is. Betekende een storing
voorheen dat medewerkers niet meer op de hoogte
waren, nu betekent offline zijn dat medewerkers niet
meer kunnen werken. Daarom hebben we veel aandacht
besteed aan het thema ‘business continuity’.

Digitale geletterdheid
TeamKPN is een geavanceerd en tegelijk fris en
eenvoudig ogend platform. Dat maakt het een
aantrekkelijk platform voor jong talent. Tegelijkertijd zijn
we niet vergeten dat die digitale wereld niet voor
iedereen vanzelfsprekend is. Zo zijn er ook medewerkers
die niet dagelijkse of privé met deze media te maken
hebben. We investeren daarom continu in de
ontwikkeling van onze medewerkers om het platform te
kunnen gebruiken en in hun digitale geletterdheid.
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Het succes in cijfers
Bij ons blijft de impact groeien. Dat zien we in de verhoogde betrokkenheid, de intensiteit van de dialogen en vergrote
productiviteit. Harde cijfers over de groei zijn er ook. In totaal maken 20.000 KPN-ers gebruik van het platform.

Een blik op TeamKPN:
zo werken wij samen
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Dat betekent dus ook dat de introductie van een social
platform niet iets dat één afdeling als project oppakt.
Betrokkenheid vanuit alle regionen en een besef van de
impact op de hele organisatie, is cruciaal voor het succes.

Medewerkers meenemen
Omdat wij over een langere periode onze medewerkers
stap voor stap mee konden nemen in de ontwikkeling,
was er weinig weerstand. Van communicatie werd het
communicatie en samenwerking – daarmee werd het
platform completer, en daardoor eigenlijk alleen maar
makkelijker en prettiger. Die luxe heeft niet elke
organisatie. Toch liepen ook wij tegen issues aan, die
wellicht elke organisatie kent.

Zo bleek ook bij ons niet iedereen in hetzelfde tempo
mee te kunnen. Dit vingen we op met begeleiding bij de
adoptie, train-de-trainer-trajecten, 1-op-1 coaching, de
inzet van ambassadeurs, gewoon heel goed luisteren en
daar direct naar handelden. De exacte mix stemden we
steeds af op de behoeften. Soms hoefden we alleen uit te
leggen hoe iets werkt, soms ging het verder. En ging het
erom de onderliggende verandering in alle openheid toe
te lichten. Natuurlijk maakten we ook fouten, maar juist
omdat we steeds goed bleven luisteren – vaak ook via de
ambassadeurs – konden we ze herstellen en blijven
betrekken.

Goed leiderschap
Elke succesvolle organisatie zal het beamen: goed
leiderschap is cruciaal. Wij kozen in de verschillende
fases steeds voor het combineren van twee types
(project)leiderschap. Kwetsbaar, in de zin van openstaan
voor kritiek. En krachtig, in de zin van het vasthouden
aan de doelen en direct bijsturen wanneer kritiek
waardevol is. We luisteren nog altijd goed naar reacties,
en implementeren quick wins om zo actieve bijdrages te
belonen. Tegelijkertijd blijven we scherp letten op
groepen die niet zo snel meekomen. Iedereen verandert
ten slotte in eigen tempo.

Om dit zo gestructureerd mogelijk te doen, verwerken
we gesuggereerde verbeteringen in een roadmap. We
clusteren de uitrol van nieuwe functionaliteiten in
logische stappen en communiceren deze aanpassingen.
Zo laten we frequent zien dat we de behoeftes van de
gebruikers serieus nemen en op basis van hun reacties
verbeteringen doorvoeren. En dat vergroot het succes als
samenwerkingsplatform weer.

Impact op de organisatie
Waar moet u rekening
mee houden?
In de geleerde lessen stelden we het al vast: aandacht voor governance
en besturing is van cruciaal belang voor een succesvolle doorgroei naar
het hart van de organisatie. Voor een succesvol ESN-platform. Wie is
de eigenaar of eigenaars? Hoe meer het platform verweven is met de
reguliere bedrijfsprocessen, hoe groter het succes.
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Participerende medewerkers
TeamKPN heeft medewerkers meer betrokken gemaakt.
En dat zien we ook terug op operationeel vlak. Zo waren
er vroeger vragen die verdwenen in volle mailboxen of
die tussen afdelingen bleven hangen. Nu is via TeamKPN
zo’n vraag in enkele uren, soms zelfs minuten
beantwoord.

Leren van elkaar
Door het intensieve gebruik van TeamKPN wordt de
corporate silence – de angst om op te staan en te
spreken – sterk naar beneden gebracht. Mensen willen
elkaar graag helpen en voelen daarin geen drempel. Het
draagt bij aan een cultuur van samenwerken en
openheid. Traditionele grenzen tussen de silo’s
verdwijnen, nieuwe dwarsverbanden ontstaan.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken
Medewerkers hebben een sterke uitvalbasis in hun
dagelijks werk. Het stelt ze in staat zichzelf te
ontwikkelen naar de social netwerker. Om zo relevant te
blijven, plezier te houden in het werk en tijd- en
plaatsonafhankelijk hun werk uit te voeren. Samen met
collega’s, op de manier waarop zij het zelf willen.

Aantrekkelijke werkklimaat
Medewerkers krijgen een platform met de
functionaliteiten die ze nodig hebben. Die ze niet meer
dan normaal vinden. Gecombineerd met de openheid en
transparantie, draagt een social platform substantieel bij
aan een aantrekkelijk werkklimaat voor iedereen – met
name voor de nieuwste generatie digitale natives.

Grotere slagkracht
Via het platform is het eenvoudig om snel een aantal
experts rond een bepaald thema bij elkaar te trommelen.
Dat maakt de slagkracht van onze organisatie veel
groter. Speelt er iets waar KPN aan zou moeten
bijdragen? Dan staat er in een oogwenk een team van
experts klaar. Ook de productiviteit is sterk vergroot,
doordat mensen bij vragen zonder lang zoeken of
omwegen snel samen antwoorden vinden.

Beter zichtbaar
TeamKPN zorgt ervoor dat het topmanagement beter
zichtbaar is. Onze CEO en verschillende directieleden
bloggen regelmatig en geven – bijvoorbeeld na
berichtgeving over KPN in de media – nog diezelfde dag
antwoord op veelgestelde vragen van medewerkers. Nóg
belangrijker is de zichtbaarheid van eerder verborgen
afdelingen. Dankzij het platform kan iedereen zien waar
bijvoorbeeld onze monteurs of winkelmedewerkers mee
bezig zijn: onze klanten.

Het resultaat:
kloppend hart van de
organisatie
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Over TeamKPN
Hoe wij TeamKPN gebruiken is natuurlijk maar een
manier van de inzet van ESN. Maar omdat wij zien
hoeveel succes het in onze eigen organisatie heeft – en
andere organisaties ons geregeld vragen naar de bron
van het succes – laten wij u graag zien wat de
succesfactoren zijn. Waar 80% van de ESN-initiatieven
sneuvelt, kan het advies welkom zijn. Het hangt
natuurlijk helemaal van uw organisatie af, wat u hiermee
precies kunt en wilt doen. Daar adviseren wij u natuurlijk
graag bij. En natuurlijk laten we u ook graag een keer live
zien hoe TeamKPN werkt. Hiernaast ziet u de
contactgegevens om een afspraak te maken voor een
demo.

KPN en de mogelijkheden van ESN
Naast de ontwikkeling van uw eigen ESN-platform,
bieden wij diverse andere soorten dienstverlening
rondom een succesvolle inzet van ESN. Van SharePoint
tot roadmaps en implementatie. En we bieden 
adoptietrajecten, waarin we uw medewerkers bekend
kunnen maken met een ESN-platform. Zodat ze niet
alleen de technische vaardigheden hebben om het te
gebruiken, maar ook zien hoe het werkelijk hun
dagelijkse werk kan verbeteren. Bij grote trajecten als de
overgang of doorgroei naar plaats- en tijdonafhankelijk
werken, leveren wij bovendien complete werkplekken,
netwerkconnectiviteit en andere benodigde faciliteiten
en functionaliteiten. Wij laten u graag zien hoe we uw
medewerkers effectiever laten samenwerken.
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KPN en
Enterprise Social
Networking

Over KPN
KPN biedt wereldwijd telecommunicatie- en ICT-diensten.
We bedienen meer dan 44,5 miljoen klanten met
mobiele en vaste telefoonaansluitingen, internet en
televisie. In de zakelijke markt ondersteunen we onze
klanten met volledig beheerde telecommunicatie- en
ICT-oplossingen.

Meer informatie
Teun Verheij
Online Media Manager
06-22 26 46 77
teun.verheij@kpn.com

Jaap ter Riet
Salesmanager Application Services
06-51 18 62 54
jaap.terriet2@kpn.com
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In 3 fases ontwikkelde TeamKPN zich van een
communicatietool naar een breed integraal
communicatie- en samenwerkingsplatform:

1. Introductie van een nieuw communicatieplatform, ter
    ondersteuning van de introductie van Het Nieuwe
    Werken. We gebruikten bekende social elementen en
    betrokken in elke stap een dwarsdoorsnede aan
    medewerkers bij de ontwikkeling.

2. Doorgroei als hét communicatieplatform, geen
    medewerker kon er nog omheen. Daarom verlegden
    we de focus van redactie- naar community-
    management.

3. Van communicatie naar samenwerkingsplatform,
    omdat mensen elkaar wel opzochten maar nog steeds
    voor concrete samenwerking andere functies nodig
    hadden. Door die toe te voegen, ontwikkelt TeamKPN
    zich nu als de integrale ondersteuning van diverse
    werkprocessen.

Wij blijven werken aan de ontwikkeling van TeamKPN.
De behoeftes van de organisatie verschuiven in de loop
van de tijd, net als die van individuele medewerkers.
Daarnaast schept nieuwe technologie steeds weer
nieuwe mogelijkheden. De lessen die wij de afgelopen
jaren geleerd hebben, helpen ons nog altijd bij de
verdere doorontwikkeling. Die delen wij daarom graag
met u.

De essentie

Enterprise Social Networking biedt organisaties de kans om hun slagkracht,
wendbaarheid en productiviteit te vergroten. Medewerkers communiceren
dwars door traditionele afdelingsgrenzen, ze vinden elkaar op kennis en
talent en weten snel samen vraagstukken op te lossen. Toch mislukt in de
praktijk nog zo’n 80% van de introducties van social networking platforms
in organisaties. Daarom laten we zien hoe wij in de loop van de jaren van
ons eigen platform TeamKPN een succes wisten te maken.
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