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Verbeter de productiviteit van je
medewerkers!

Over ons
Wij beschouwen adoptie als een vak, óns vak, al meer dan 5 jaar. Met onze
beproefde aanpak en diensten zorgen wij ervoor dat medewerkers nog

makkelijker, slimmer en blijer hun werk kunnen doen.

Door onze jarenlange ervaring op de werkvloer in een verscheidenheid aan branches
weten wij de weg te vinden naar passende interventies voor jouw organisatie. En
zorgen we ervoor dat het werk van jouwmedewerkers altijd centraal staat.

Inhoudsopgave
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Onze aanpak

Alle adoptie diensten afgestemd op jouw
doelen en jouw digitale middelen

Ons uitgangspunt is hoe mensen werken, per afdeling, per functie of per
werkgebied.We laten zien welke tool(s) kunnen helpen om takenmakkelijker en
sneller uit te voeren. En hoe je tools kunt gebruiken. Met nieuwe persoonlijke digitale
vaardigheden en gestroomlijnde samenwerkingsprocessen als resultaat, die direct
bijdragen aan efficiëntere werkroutines.We doorbreken oude gewoontes en
inefficiënte patronen. Dit creëert nieuw gedrag en we leren vaardigheden waar
iedereen van profiteert. Individueel, in een team en voor de hele organisatie.
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Onze impact

Wil je de digitale transformatie laten landen op de werkvloer?

Wij leren organisaties hoe digitale middelen kunnen bijdragen aan slimmere
werkroutines.We benaderen demoderne werkplek vanuit het werk van mensen.Van
online samenwerken en communiceren tot aan tijd en taak management.

Wil je de samenwerking verbeteren?

Wij laten samenwerking groeien door mensen de kracht van digitale middelen te
laten ervaren. Rules of Engagement helpen keuzes en afspraken te maken. Zo
ontstaat nieuw gedrag en stijgt de persoonlijke productiviteit en die van het team.

Wil je rendement halen uit ICT-investeringen?

Wij creëren impact door tijdens het werk nieuwe vaardigheden aan te leren. ICT
wordt namelijk omarmd als je de mogelijkheden ervaart. Medewerkers en
werkroutines zijn ons vertrekpunt, productiviteit en ROI op ICT investeringen het
eindresultaat.
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Onze werkwijze

Het volwassenheidsniveau van een organisatie, team en individuele medewerkers
bepaalt onze werkwijze. Hier kunnen verschillen tussen zijn. Daarom kijken wij de
start van onze trajecten naar het huidige gebruik van Microsoft 365 en de
werkroutines.Om zo naar het volgend niveau te bewegen en doelen te behalen.
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In 3 stappen naar een productieve en slimme
organisatie!

Stap 1

Eerst meten we de adoptiebereidheid van jouw organisatie. Zo kun je het IT- en
werkplekbeleid testen. Samen ontwikkelen we een praktische adoptieaanpak,
gericht op een hogere productiviteit en een betere ROI van jouw IT-investeringen.

Stap 2

Vervolgens testen we op een geselecteerde groepmedewerkers verschillende
adoptie-interventies.We bieden een combinatie vanCoaching &Training,
Support en Zelf-support middelen.We evalueren de impact, ontwikkelen
ondersteunendmateriaal en vormen we de aanpak opmaat.

Stap 3

Daarna schalen we onze adoptiediensten op naar de hele organisatie. Natuurlijk
blijven we de impact meten.We dragen kennis over en borgen de
adoptiemogelijkheden in jouw organisatie.



8

Onze diensten

Modern Work Scan

DeModernWork Scan geeft inzicht in
de adoptie- én change readiness van je
organisatie op basis van 7 digitale werk

scenario's.

Coaching

Wij richten ons niet op tools maar
brengen vaardigheden bij. Eén voor één
coachen we jouwmedewerkers naar

een hoger plan.

Team Trainingen

Wij helpen teams effectiever digitaal
samen te werken.We doorbreken oude
werkwijzen met heldere werkafspraken

en verbeterde werkroutines.

Functionele Support Desk

Deze support Desk is er niet voor de
technische ondersteuning van de

software, maar juist voor de functionele
hulp bij het gebruik van Microsoft 365.
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Adoptie Academy

In onzeAdoptieAcademy borgen we
kennis, innovatie en productiviteits-
verhoging binnen de organisatie.We
dragen kennis over zodat u hier
zelfstandig mee aan de slag kan.

Adoptie consultancy

Onze adoptie consultants weten wat
ervoor nodig is om te zorgen dat IT
volledig wordt omarmd binnen een

organisatie.

En meer.....

Dit is slechts een greep uit ons aanbod.
Wil je meer weten over deze of één van

onze andere diensten?
Neem contact met ons op.

Communicatie support

Met onze goeddoordachte change en
communicatie strategie zorg je ervoor
dat je iedereen enthousiasmeert voor

het adoptietraject.

Alle diensten afgestemd op jouw
organisatie-doelen en digitale middelen
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Onze successen

Online samenwerken op afstand

De 3.000 medewerkers van PostNL werden plotseling
gedwongen thuis te werken.Wij hielpen ze de digitale
drempel over en hebben ze de vaardigheden geboden
om thuis productief aan de slag te gaan. Lees meer

Thuis of op kantoor

Met hybride werken is het handig dat medewerkers
kenbaar maken wanneer ze op kantoor aanwezig zijn.
Veel organisaties stoeien met de wijze waarop zij de
aanwezigheid van medewerkers kunnen bijhouden om
geen overbezetting te creëren.Wij hebben dit
geautomatiseerd met behulp van PowerAutomate.
Lees meer

https://1uur.nu/cases/online-samenwerken-op-afstand/
https://1uur.nu/golden-nuggets/snel-je-aanwezigheid-kenbaar-maken-voor-werken-op-kantoor/
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Administratielast verlicht

De hoge administratielast in de zorg is één van de vele
grote frustraties van zorgmedewerkers.Wij hielpen de
thuiszorg-medewerkers vanCareyn door het gebruik
vanOffice Lens deze last te verlichten. Lees meer

Adoptie aanpak in de praktĳk

Bij de overstap naarOffice 365 hielpen wij KH
Engineering om ondersteuning te bieden aan de
medewerkers. Onze ICT-coaches gingen naast
individuele medewerker zitten om hen 1-op-1 coaching
te bieden. Het resultaat? Bijna 400medewerkers
namen afstand van inefficiënte werkroutines en leerden
optimaal gebruik maken van hun digitale middelen.
Lees meer

Verhalen, inzichten en lessen uit onze en
jouw dagelijkse praktijk

https://1uur.nu/golden-nuggets/administratielast-in-de-zorg-verlicht/
https://1uur.nu/cases/rendement-op-ict-investeringen-dankzij-de-ict-coach/
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Onze kennismaking

Ben jij gemotiveerd om alles uit de digitale werkplek te halen?

Om slimmer gebruik te maken van de digitale middelen met oog voor de
werkprocessen binnen jouw organisatie?

Onze specialisten zijn er niet (alleen) om het trainen van medewerkers in het gebruik
van de nieuwe technologie.We helpen om de vertaalslag te maken van de applicatie

naar hoe het dagelijkse werk van medewerkers kan verbeteren:

omdat werken slimmer kan!
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Kleine Landtong 19A, 4201 HLGorinchem

info@1uur.nu

0183-512 253

@1uur-nu

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.
Dan kijken we samen hoe jouw organsiatie

slimmer kan werken.

https://www.google.com/maps/place/Kleine+Landtong,+4201+HL+Gorinchem/@51.8320167,4.9663722,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c6860820af0f35:0x9d938a5afbd6b116!2sKleine+Landtong,+4201+HL+Gorinchem!3b1!8m2!3d51.8320167!4d4.9685609!3m4!1s0x47c6860820af0f35:0x9d938a5afbd6b116!8m2!3d51.8320167!4d4.9685609
mailto:info@1uur.nu
https://www.linkedin.com/company/1uur-nu/
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