
  

 

 
 

Doe meer met Microsoft Teams 

Vandaag de dag vertrouwen organisaties op teamwork, met medewerkers die aan twee keer zoveel 

projecten werken als vijf jaar geleden, en informatiewerkers die 50% meer tijd besteden aan het 

samenwerken met collega's, externe aannemers, leveranciers en klanten. Om te slagen, heb je 

samenwerkings- en communicatietools nodig die medewerkers in staat stellen wendbaarder, efficiënter en 

veiliger te zijn. Microsoft Teams biedt een unieke end-to-end vergaderervaring die het menselijke element 

van face-to-face interactie terugbrengt en mensen helpt gefocust te blijven voor, tijdens en na de 

vergadering. 
 

Workshop Virtueel Vergaderen 

De Workshop Virtueel Vergaderen is ontworpen om je te laten ervaren hoe je op een moderne manier 

vergadert met gebruikmaking van Microsoft Teams. In een telefonisch intakegesprek inventariseren we je 

huidige manier van werken. Vervolgens plannen we een workshop waarin we laten zien welke nieuwe 

mogelijkheden er zijn voor jouw organisatie. We laten zie hoe je een vergadering plant en vergaderruimte 

reserveert, hoe je om kunt gaan met agenda en notulen, en hoe je externe medewerkers remote deel 

kunt laten nemen aan vergaderingen. Tenslotte geven we bruikbare aanbevelingen om Microsoft Teams 

voor jouw organisatie te implementeren en te laten adopteren door je medewerkers.   

 

 

 

 

 
Beoordelen 

Informatie verzamelen over de 

huidige omgeving en 

vergaderpraktijken 

Kunst van het mogelijke 

Moderne 

vergadermogelijkheden op basis 

van Microsoft Teams 

Bouw het plan 

Het plan voor het 

implementeren en adopteren 

van Microsoft Teams 

 

 Wat krijg je? 

• Een evaluatie van je huidige vergaderwijze  

• Kunst van de mogelijke: een op jouw organsiatie toegespitste demo waarin de mogelijkheden van  

Microsoft Teams als vergaderoplossing worden gepresenteerd   

• Roadmap voor het implementeren en adopteren van Microsoft Teams als jouw moderne vergaderoplossing 

 

Meer weten? Neem contact met ons op! 

Workshop Virtueel Vergaderen 

met Microsoft Teams 

Krijg inzicht in een moderne vergaderervaring 

en maak een plan voor het implementeren en adopteren van 

Microsoft Teams-vergaderingen en vergaderruimtes. 

in uw hele organisatie. 

 

365optimizers      contact@365optimizers     www.365optimizers.nl 


