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“Clients do not come first. Employees come first. If you take care of
your employees, they will take care of the clients.”
Richard Branson

Introductie
Binnen retail organisaties heb je doorsnee genomen te maken met drie verschillende
doelgroepen: de directie en het management, de kenniswerker en retail, de medewerkers ‘op
de vloer’ (ook wel bekend als retail medewerkers, winkelmedewerkers of zoals Microsoft
deze zelf noemt: firstline workers). Op het gebied van de introductie van nieuwe technologie
en software gaat de aandacht vaak het meeste uit naar de eerste twee doelgroepen, terwijl
het juist de laatste doelgroep is die als eerste contact heeft met je klanten, je operatie en
zichtbaar je merk vertegenwoordigen. Juist hen zou je de meest optimale medewerker
experience moeten bieden. Maar wat is de rol die een Office365 en daarmee Microsoft
Teams daar mogelijk in kan spelen? Verkoop je uiteindelijk meer nagellak of luiers met
Microsoft Teams en Office365? Of zorgt Microsoft Teams ervoor dat je meer schoenen of
kleding verkoopt? Dat is lastig te bewijzen, maar het kan zeker wel ondersteuning hieraan
leveren. Als Microsoft Teams en Office365 bijvoorbeeld kunnen helpen om vanuit de ITorganisatie de best mogelijke service en digitale werkplek te bieden waarmee de retail
medewerkers tevreden zijn, dan straalt dit ook af op de beleving (experience) die een klant
ervaart in uw winkels. Met alle voordelen van dien, inclusief de eventuele verkoop van meer
producten of diensten.
Hoe te beginnen
Allereerst is het goed om te beseffen dat de introductie van Microsoft Teams voor retail
medewerkers geen technisch project is, maar een adoptie- en verandermanagement project.
In tegenstelling tot andere componenten van Office365 vraagt Microsoft Teams om een
fundamentele gedragsverandering van medewerkers, teams, afdelingen en organisatie. En
helemaal als het de uitrol richting medewerkers op de retail vloer betreft. Start daarom ook
niet om Microsoft Teams als eerste component van Office365 naar hen uit te rollen. Ook niet
als u het besluit neemt om direct meerdere componenten van Office 365 tegelijk uit te rollen.
Wat je als organisatie wilt bereiken is dat medewerkers technologie gebruiken omdat het
waarde toevoegt aan hun primaire werkproces. En dat vraagt in de meeste gevallen om een
gedoseerde aanpak. Ervaring leert ons dat de meeste organisaties het volgende gedoseerde
pad kiezen in de uitrol van Office365.
Om uw retail medewerkers kennis te laten maken met Office 365 kunt u het beste starten
met de introductie van het e-mail programma Outlook (Exchange Online). Dit omdat het een
beheersbare upgrade betreft met een minimale impact voor de gebruikers in de organisatie.
De begeleiding vanuit de organisatie richting de gebruiker - ook wel bekend als adoptie en
verandermanagement van technologie - kan zich hier beperken tot communicatie omtrent
de migratie, een (virtuele) training en het opschalen van de supportkanalen voor de
medewerkers waar de migratie niet goed is verlopen of voor degene die functionele vragen
hebben. Mogelijk dat u deze stap inmiddels al heeft ondernomen, maar dit is in ieder geval
de beproefde methode (best practice) die veel organisaties wereldwijd hebben gevolgd bij de
introductie van Office365.
Een mogelijke volgende stap in de uitrol van Office365 is om afscheid te nemen van de
bestaande folderstructuren en data die retail medewerkers op uw eigen servers (of bij een
private cloud provider) hebben staan en deze voortaan op te slaan in SharePoint Online
en/of OneDrive. Besluit u om ook de folders te migreren, dan zal de adoptie- en
veranderaanpak richting de medewerkers op de vloer iets breder worden ingestoken dan bij
e-mail. Naast communicatie omtrent de geplande migratie van de folders en bestanden
richting medewerkers, kunt u denken aan een (virtuele) training hoe SharePoint/OneDrive
functioneel werkt en het opschalen van de supportkanalen. En als uw organisatie het
grondig aanpakt, dan maakt zij gebruik van super-users of ‘store-walkers’ voor een ieder die
functionele vragen heeft. En nadat de folders en documenten gemigreerd zijn en de retail
medewerkers SharePoint en OneDrive voor het opslaan, delen, zoeken en vinden van
documenten gebruiken, kan mogelijk ook de stap richting een op SharePoint Online
gebaseerd Intranet/Portal worden genomen.
Zowel de introductie van de vernieuwde e-mailomgeving (Exchange Online) als de
vernieuwde opslag, folderstructuur en/of intranet (SharePoint Online / OneDrive) zijn wat ze
in adoptie en verandermanagement termen zien als een 'beperkte impact (low-impact)'.
Feitelijk zijn medewerkers reeds gewend te werken met e-mail en document folders, alleen
veranderd ‘de plaats’ (in dit geval de cloud) vanuit waar dit wordt aangeboden. De te
gebruiken functionaliteit voor de medewerker blijft veelal hetzelfde, evenals hoe dit aansluit
op het dagelijkse werk wat men te doen heeft. Hiermee beweren wij niet dat bij de
introductie van deze componenten van Office 365 geen gebruikersbegeleiding nodig is, maar
in ieder geval in een meer beperkte mate dan het geval is bij een applicatie die nog geen
onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden of retail processen vormt. En één van die
onderdelen is Microsoft Teams. Voor veel organisaties een logische volgende stap in de
evolutie van het gebruik van Office 365 nadat Outlook & SharePoint zijn geïntroduceerd en
Microsoft recent heeft aangekondigd het belang van SkypeforBusiness langzaam af te willen
laten nemen.
Wat is Microsoft Teams?
Wat is Microsoft Teams en waar kan ik het voor inzetten? Microsoft Teams is wat het al
aangeeft, een applicatie die de betrokkenheid en onderlinge samenwerking op teamniveau
ondersteunt. Platgezegd is het een tool voor snel en ongecompliceerd samenwerken binnen
een team aan bijvoorbeeld projecten, kennisdelen en/of taken. De onderlinge communicatie
via bellen of chat is initieel gericht op een gelimiteerd aantal mensen (het team).
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En dan niet alleen met directe collega’s, maar ook breder. Bijvoorbeeld met de afdeling,
projectgroep, werkgroep, internationale collega’s of collega’s met dezelfde interesse. Maar
ook, als de IT-afdeling van een organisatie dit toestaat, met mensen van buiten je eigen
organisatie en daarmee dus over organisatiegrenzen heen.
Nadat de IT-organisatie Microsoft Teams heeft geactiveerd, kunnen de medewerkers starten
met het aanmaken van teams en kanalen, waarbinnen ze bestanden delen, documenten
bewerken, notities toevoegen en zowel via chat, video-, audio- als web-conferentie met
elkaar of met een groep het gesprek aangaan. Ieder team organiseert zich anders, dus is er
de mogelijkheid om de omgeving zelf in Microsoft Teams aan te passen. Verder werkt
Microsoft Teams goed op mobiele telefoons, is het te gebruiken op de werkvloer en waar de
klant bijstaat. En volgens Microsoft en veel van haar partners zijn er ook voordelen te
realiseren op het gebied van efficiëntie, veiligheid en inzicht. Zo kan Microsoft Teams een
terugloop stimuleren van het aantal e-mails wat er in de organisatie verstuurd wordt.
Bovendien is het idee dat een organisatie met Microsoft Teams, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld WhatsApp of Slack waar in de voorwaarden van deze clouddiensten staat dat
de data hergebruikt kan worden, grip houd op het platform waarop de communicatie
plaatsvindt.
Microsoft Teams wordt door Microsoft op een dusdanige wijze neergezet dat het ‘de hub, het
platform of het portaal’ is waar iedereen straks zijn werkdag mee begint, gedurende de dag
veelvuldig op terugvalt en ook weer afsluit. Daarmee is het een ideaal platform en voegt het
een nieuwe dimensie aan de manier waarop medewerkers binnen een organisatie werken.
Het belang van adoptie
Phoe, dat is nogal een belofte 'het platform waar iedereen straks zijn werkdag mee begint,
veelvuldig op terugvalt en weer afsluit' en in potentie zeker iets wat op termijn haalbaar zou
zijn. De laatste jaren zien we sowieso een verschuiving in de markt van e-mail en intranet
naar meer sociaal gedreven platformen als Slack en Facebook Workplace en Microsoft past
met Teams naadloos in dit rijtje. Maar zonder de juiste begeleiding is Microsoft Teams voor
de meeste medewerkers, zowel op kantoor als op ‘de vloer’, hetzelfde als iedere andere tool
of applicatie die ze niet kennen of niet in het systeem van hun dagelijkse werk gebruikt
wordt. E-mail en de opslag van documenten zijn dit wel, maar een applicatie die de
betrokkenheid en onderlinge samenwerking op teamniveau zal ondersteunen klinkt
veelbelovend, maar toch wat vager dan een e-mail sturen of een document opslaan. En dan
hebben we het nog niet eens over de vraag wanneer nu precies wat gebruikt in de dagelijkse
werkzaamheden? En ook Microsoft zelf is niet altijd even duidelijk over welke applicatie nu
precies in te zetten binnen welke taak, activiteit en/of proces. Heel kort door de bocht
hebben retail medewerkers, die bijvoorbeeld in een winkel staan, hier niet veel aan. De kunst
is om het heel simpel voor ze te maken. Zij zijn namelijk geen IT-experts en hebben over het
algemeen genomen weinig tijd en minder geduld om zelf uit te zoeken hoe technologie voor
hun zou kunnen werken. Zij hebben gewoon meer begeleiding in simpele en begrijpbare taal
hierin nodig, zodat technologie voor hen gaat werken in plaats van tegenwerken. Gelukkig
ziet Microsoft ook het belang in dat gebruikers van Microsoft Teams op de juiste wijze
begeleid worden. Zij noemt dit ‘Adoption & Change Management (ACM) en leunt daarbij
naast de eigen interne rollen die zich hier specifiek op richten sterk op het partnerkanaal.
Binnen dit partnerkanaal zijn er diverse groepen/partners te onderscheiden als het aankomt
op adoptie en verandermanagement:

De veranderingsbereidheid van de organisatie als geheel is tevens een belangrijke
factor. Als succesvolle organisatie in de huidige tijd is het van belang dat de
medewerkers en teams openstaan voor veranderingen die een toegevoegde waarde
kunnen leveren aan hun manier van werken.
Een andere factor die van belang is voor een succesvolle introductie betreft het
sponsorship en wens van het management om de medewerkers te voorzien van de
juiste werkplek
Spreek de taal van de organisatie. Gebruik use-cases die iedere retail medewerker
herkent uit zijn of haar werk, zoals bijvoorbeeld:
‘Zou het niet geweldig zijn als je op de werkvloer op je mobiele telefoon naar
informatie kunt zoeken over producten zonder dat je de klant hiervoor hoeft
achter te laten bij het schap?’
‘Zou het helpen als je een collega in het magazijn een tekstbericht kunt sturen
voor een voorraad gerelateerde vraag zonder zelf de klant te hoeven verlaten?
Of dat je een bestelling inclusief klantgegevens veilig door kunt sturen naar een
collega?’
‘Op Youtube roept een influencer iets waardoor je winkel helemaal volstaat
met hordes tieners die om een specifiek product vragen en waarop je niet
bent voorbereid. Zou het helpen als je vanuit het hoofdkantoor met de juiste
communicatiemiddelen dit wel had geweten en je had kunnen voorbereiden?’.
‘Zou het helpen als je in kleine sociale netwerken met andere verkopers in
jouw vakgebied verbonden bent en van elkaar kunt leren? Dat je informatie
over producten kunt delen in kleine teams, een cluster van winkels en/of een
marktplaats per regio en zo doorsnee problemen op kunt lossen via
bijvoorbeeld de chat.’
‘Zou het helpen als je inzage hebt in je rooster, roosteraanvragen of
ruildiensten gemakkelijk vanaf je mobiel zou kunnen regelen?’
‘Zouden productteams er baat bij hebben als zij productinformatie uit de
eerste hand ontvangen van winkelmedewerkers?’
Een klant heeft een specifieke vraag over product Z en spreekt hiervoor een
medewerker aan. Echter is er geen medewerker aanwezig die verstand heeft
van product Z. Het aanwezige winkelpersoneel kijkt in teams wie in hun regio
wel deze kennis heeft en neemt vanuit Teams met deze expert van de andere
winkel contact op. Die geeft antwoord via voice of chat en voorziet de klant van
de juiste informatie.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Microsoft zelf heeft bijvoorbeeld ook een mooie
graphic speciaal voor retail medewerkers gemaakt. Hierin benoemen zij use-case
voorbeelden als een medewerker die zich ziek meldt, een defect in de winkel wat de
winkelmanager niet bereikt of een aangepast beleid waarover alle medewerkers
geïnformeerd moeten worden:

De traditionele ‘system integrators’: dit zijn Microsoft partners die zich primair richten
op de technische implementatie van bijvoorbeeld Office 365 of een component daarvan.
Zij maken bewust de keuze hier hun business op te bouwen en geen aanverwante
diensten te leveren op het gebied van adoptie- en verander management. Vraagt de
klant dit wel, dan werken ze vaak met andere partners samen op dit gebied;
De hernieuwde ‘system integrators’: dit zijn de Microsoft partners die primair de
technische implementatie van bijvoorbeeld Office 365 oppakken en daarbij met de
veranderende focus vanuit Microsoft op dit gebied een component adoptie- en of
verandermanagement aan toe hebben gevoegd. Veelal ligt de kern van hun
dienstverlening op de technische implementatie plus de levering van de bijbehorend
support en is de adoptie van technologie een onderdeel van het totale pakket;
De 'pure player' adoptie en verandermanagement partners: dit zijn de Microsoft partners
die zich primair richten op de adoptie en verandermanagement van een nieuw proces
waar bijvoorbeeld Office 365 of Microsoft Teams een rol in heeft. Deze partners hebben
bewust de keuze gemaakt om geen technische implementaties uit te voeren en zich
primair te richten op het gedragen krijgen van het nieuwe proces en de toename in
gebruik van de daarvoor toegepaste technologie. Vraagt de klant wel om een technische
implementatie, dan werken de pure player partners met andere partijen samen op dit
gebied.
Ditox behoort tot de 'pure player' ACM-partners en bevind zicht daarmee in deze laatste
categorie. Als officiële Microsoft Adoption & Change Management-partner staan onze
oplossingen ook in de partner catalogus van Microsoft. En ondanks dat u in dit stuk al een
aantal keren Office 365 of Microsoft Teams heeft gelezen, zetten wij deze applicaties het
liefst niet op de voorgrond. Dergelijke applicaties zijn voor ons als pure player slechts een
onderdeel van het totaal. In dit geval het totaal van mens, plaats, proces, werkafspraken en
technologie wat resulteert in klantcontact, samenwerken & communicatie en dan vooral hoe
dit slimmer kan. Alleen wordt er middels de zoekmachines van Google helaas nog steeds
meer gezocht naar zoektermen als ‘Office 365’ en ‘Microsoft Teams’, dan naar ‘slimmer
samenwerken’, ‘intelligente retail Teams’ of ‘slimmer klantcontact’. Dus vandaar dat wij voor
deze white paper meegaan in deze trend in de hoop organisaties en mensen bewust te
maken van het belang van adoptie en verandermanagement voor applicaties als Microsoft
Teams. Maar voordat we beginnen met de beschrijving van de vijf belangrijkste fasen voor
het werkelijk gebruik en adoptie van Microsoft Teams onder retail medewerkers, eerst een
aantal randvoorwaarden die bijdragen aan een succesvolle adoptie van Microsoft Teams:
Als de IT-organisatie een ‘cloud-only’-strategie’ hanteert al dan niet in combinatie met
een ‘mobile availability’-strategie, dan helpt dit de introductie van Microsoft Teams
onder retail medewerkers.

Hoewel er ergens een gemene deler zal bestaan zijn use-cases voor iedere retail organisatie weer specifiek. Hierdoor is het goed de nodige tijd te besteden aan het achterhalen van de use-cases die werkelijk waarde toevoegen voor de retail medewerker.
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De vijf belangrijkste fasen adoptie van Microsoft Teams onder retail medewerkers
Maar hoe doe je dat dan? Het nemen van de volgende stap richting ‘slimmer samenwerken’,
‘intelligente retail Teams’ of ‘slimmer klantcontact’. Vanuit onze zienswijze bestaan hiervoor
vijf verschillende fasen of onderdelen. Deze vijf fasen tezamen zorgen ervoor dat retail
medewerkers slimmer gaan werken, retail teams intelligenter worden en het klantcontact en
daarmee de klant experience toeneemt.
1.

Data-driven: het aloude adagium van ‘meten is weten’ gaat tevens op voor het
intelligenter maken van retail teams en de adoptie en activatie van de technologie die zij
hiervoor gebruiken. Bijvoorbeeld inzicht in hoe en welke technologie medewerkers nu
reeds inzetten voor de onderlinge samenwerking binnen hun teams en de mate van
digitale vaardigheden die zij bezitten. Maar ook wat hun veranderbereidheid is t.a.v. de
huidige manier van werken. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste retail processen en
daarmee de stappen die een medewerker of team doorloopt om een specifiek proces in
een winkel te doorlopen. Maar ook wat de uiteindelijke adoptie ratio (adoption ratio =
aantal nieuwe gebruikers / totaal aantal gebruikers) zal zijn van het nieuwe retail proces
met Microsoft Teams. Scans, vragenlijsten en tooling kunnen dit inzicht verschaffen.

2.

Design: onze ervaring is dat grootse en meeslepende verandertrajecten vanuit een big
bang vaak niet hetgeen bieden wat de organisatie voor ogen heeft. Klein starten, zoeken
naar quick wins, het hebben van focus en bijsturen waar nodig komt vaak beter tot zijn
recht. Bijvoorbeeld middels het selecteren van een of twee simpele maar veel gebruikte
retail-/winkelprocessen. Denk hier bij aan de communicatie tussen winkel- en
magazijn medewerkers of het beantwoorden van klantvragen in de winkel door een
expert vanuit een andere winkel (zie voorbeelden use-cases pagina 3). Stel uzelf daarbij
de vraag 'Hoe doen we dit (proces) nu?', 'Wat gaat er goed en wat kan beter?’, 'Welke
werkafspraken kunnen/moeten we met elkaar maken om het slimmer te doen?' en
'Welke technologie of applicatie past daar het beste bij (is dit Microsoft Teams, Teams
aangevuld met iets anders of zelfs helemaal geen Teams)?’. Schrijf dit zo simpel als
mogelijk op, zodat iedereen het direct herkend en maak het eerste prototype (of minimal
viable product, scenario, opzet, etcetera).
Selecteer vervolgens één of enkele teams/winkels/locaties waar u dit nieuwe proces als
eerste wilt uitproberen. Zijn er tevens mensen binnen deze teams/winkels/locaties die
een bovengemiddelde interesse tonen? Maak hen dan de kartrekkers, aanjagers of
super-users. Vraag hen wat wel en niet werkt binnen hun team/winkel/locatie? Welke
acties en/of interventies (nudges) eerder tot een succesvolle verandering van een
proces binnen het team/winkel/locatie hebben geleid? Welke interventie (nudging)
strategie zou in dit specifieke geval het beste werken? Pas dit meteen aan op het eerste
‘prototype’ qua proces maar configureer ook de technologie zelf. Dit is dan weer de toe
te passen opzet richting de volgende groepen van retail medewerkers die meegenomen
gaan worden in dit nieuwe proces. Herhaal deze stap totdat u voldoende vertrouwen
heeft om dit proces uit te rollen naar alle betrokken retail medewerkers.

3.

Jumpstart: Een 'jumpstart' is het moment om de rest van de retail medewerkers te
betrekken bij de verandering van het verbeterde retail proces(sen). Vaak betreft dit een
set aan communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld introductie video's, informatie mails,
storyboard cartoons, posters en banners, die ingezet wordt om het nieuwe proces goed
onder de aandacht te brengen. Dit zal voor iedere retail organisatie verschillend zijn op
basis van de grote van de organisatie en welke communicatiemiddelen zich in het
verleden bewezen hebben bij veranderingstrajecten onder retail medewerkers. De eerder
benoemde kartrekkers of super-users worden hiermee voorzien van de nodige
ondersteuning en begeleiding ten behoeve van de kick-of in hun teams of winkel.

4.

Schaalbare adoptie: schaalbare adoptie kan op meerdere manieren gerealiseerd
worden. Denk bijvoorbeeld aan e-learning, online instructie video's of fysieke
trainingen. Afhankelijk van de grote van de organisatie en de best bij de cultuur
passende leerstijl wordt een keuze gemaakt uit het te gebruiken middel. Zelf maken wij
als Ditox voor schaalbare adoptie voor medewerkers op de vloer gebruik van video’s in
combinatie met een gamificatie platform en dragen er zo zorg voor dat de retail
processen door een brede groep in de organisatie doorlopen kunnen worden. Middels de
inzet van teamopdrachten via het gamificatie platform,
zogeheten challenges, werken
we dan op speelse wijze toe naar een nieuw geadopteerd retail scenario(s). Ongeacht
het gekozen instrument voor de schaalbare adoptie is het belangrijk om samen met de
super-users te blijven monitoren hoe het nieuwe proces wordt ontvangen op de
(winkel)vloer en waar mogelijk bij te sturen vanuit de eerder opgestelde strategie en
aanpak.

5.

Adoptie support: de laatste fase kenmerkt zich door het blijvend ondersteunen &
coachen van de kartrekkers of super-users in de organisatie tijdens het gehele adoptie
en verandermanagement proces. Dit kan, afhankelijk van de gewenste mate van
ondersteuning vanuit de organisatie, zowel virtueel als fysiek. Denk bijvoorbeeld aan het
hebben van een vast belmoment met een functionele coach, de ondersteuning vanuit
een chatbot, het fysiek inschakelen van een expert op locatie of een combinatie van
deze elementen. Eventueel kan deze support uitgebreid worden naar alle retail
medewerkers.

Onze aanpak
Mocht u niet zelf het wiel opnieuw uit willen vinden en gebruik willen maken van de
ervaringen die Ditox heeft opgedaan met de adoptie van nieuwe retail processen en
bijbehorende technologie (zoals Microsoft Teams), dan helpen wij uw graag met onze eigen
aanpak. Ook wij hanteren hierin de vijf eerder genoemde fasen. De aanpak heet Ditox DGTL
en is speciaal ontwikkeld voor bedrijven die hun digitale werkplek beter willen benutten.

Bijvoorbeeld bedrijven die net een nieuwe werkplekapplicatie (zoals Microsoft Teams)
hebben aangeschaft of hier een update voor draaien (bijvoorbeeld van Skype for Business
naar Teams) en hier het maximale uit wensen te halen richting hun retail medewerkers. Of
bedrijven waar retail medewerkers regelmatig klagen over de aansluiting van de digitale
werkplek op hun bestaande werk- en retail processen. Of bedrijven die simpelweg hun retail
teams intelligenter willen maken, zonder daarbij de technologie centraal te willen zetten. De
introductie van een nieuwe manier van werken, een nieuw proces of een nieuwe applicatie
als Microsoft Teams heeft vaak gevolgen voor de organisatie en haar medewerkers. Vanuit
Ditox begeleiden wij uw organisatie bij een dergelijke verandering. Met als resultaat meer
waarde voor u en uw mensen uit de investering in nieuwe of bestaande manieren van werken
inclusief de ondersteunende applicaties als Microsoft Teams. Het gevolg is een optimale
klant experience, verhoogde businesswaarde, slimmere retail teams, minder frustratie en
meer resultaat van uw investering.
Meer weten?
Bent u benieuwd of u klaar bent voor de volgende stap richting slimmer samenwerken,
intelligente retail teams, slimmer klantcontact, Microsoft Teams of Ditox DTGL? Of wilt u
meer te weten komen over adoptie en verandermanagement van Microsoft Teams voor uw
retail medewerkers en ervaren hoe je het actieve gebruik van Microsoft Teams onder
medewerkers het beste kunt stimuleren? Dan is onze Boostcamp een uitkomst. In circa 2
uur verzorgen wij een privésessie bij u op locatie. Hiermee inventariseren de experts van
Ditox waar uw organisatie staat, om vervolgens samen de ideale route richting de adoptie
van nieuwe retail scenario’s verder uit te stippelen. Stuur een e-mail naar info@ditox.nl en
we nemen vrijblijvend contact met je op. Bellen mag natuurlijk ook!
Over Ditox
Ditox is afgeleid van het woord Detox. Detoxen is een ander woord voor reinigen, je ontdoen
van overtollige ballast of schoonmaken. In deze tijd van digitale transformatie worden
medewerkers overspoeld met nieuwe werkprocessen, slimme apps en software. Als dit niet
goed wordt begeleid of niet voldoet aan de wensen leidt dit bij medewerkers tot frustratie,
inefficiëntie en onzekerheid. De organisatie benut vervolgens niet haar menselijk kapitaal en
technologische gerelateerde investeringen blijken weggegooid geld. Bij Ditox geloven we dat
samenwerking, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, pas tot volledige wasdom komt
wanneer medewerkers ‘binding’ hebben met de digitale omgeving. Onze missie is dan ook
om uw medewerkers die binding ook echt te laten realiseren. Vanuit een optimale
begeleiding die maximaal resultaat uit zowel de mensen als de digitale omgeving haalt en
daarmee werkelijke business waarde & impact toevoegt aan de organisatie als geheel.
Contact
Meer weten over de Boostcamp of de adoptie, activatie en het werkelijk gebruik van
Microsoft Teams in uw retail omgeving? Neem dan contact met ons op via info@ditox.nl of
via +31 (0)20 210 14 12. Meer informatie is ook te vinden op onze website: www.ditox.nl

Op basis van deze vijf onderdelen of fasen is het voor u mogelijk een stappenplan te creëren
die resulteert in de gedragen adoptie van een nieuw retail proces(sen) binnen uw
organisatie. Vergeet vooral ook niet het management zowel in woord als daad te betrekken
bij het uitdragen van het nieuwe retail proces en eventuele stijgingen in de adoptie ratio
breed te communiceren.
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