
DIV: Profilering en Champions



Profileren = zelfkennis en jouw kwaliteiten laten 
tonen – imago kweken

1. Maak jezelf en de afdeling zichtbaar (intranet/eigen site) 
2. Zorg voor bekendheid (communiceer via social media/ ga live in gesprek met 

andere afdelingen) 
3. Spreek de taal van de business (de ander bewegen) 
4. Benoem de meerwaarde van documentmanagement 
5. Herhaal een heldere en eenduidige boodschap 
6. Zet een slogan/motto onder je handtekening  

(Niet zoeken – maar vinden - dat doet DIV) 
7. Zorg voor die olievlek (Champions)



Champions als verlengstuk…..
Wat is een Champion  
PWN-medewerkers vanuit verschillende sectoren met kennis van de afdelingen/werkprocessen en 
bezitten gedegen kennis van SharePoint. Daarbij bezitten ze natuurlijke motivatie om collega’s te 
ondersteunen bij optimaal gebruik e-Plaza.  

Primaire verantwoordelijkheid 
• 1ste functionele aanspreekpunt in de business 
• Overdragen, inzichtelijk maken v/d (werk)processen v/e organisatieonderdeel 
• Testen, accepteren v/e functionele oplossing 
• Enthousiasmeren van andere personen 
• Leveren van kennis en kunde aan collega’s 

Waarom belangrijk 
• Ambassadeur 
• Brug tussen Business, DIV en ICT



Hoe hebben wij ons geprofileerd?

  

• Rol DIV is in de Governance geborgd 
• Vertegenwoordigd in Agile Scrumteam SharePoint en O365  
• In gesprek gaan met organisatie  
• Nr. 1 dienstverlening (Hostmanship)



Waar lopen wij als DIV tegenaan

• Kennis SharePoint  
• Traditioneel denken versus nieuwe ontwikkelingen  
• Omgang gevoelige informatie 
• Documentlevenscyclus daadwerkelijk borgen 
• Profilering/verbinding naar de business via de Champions. 
• Waar focus op leggen? 
• Organisatie ontwikkeling DIV - Oude versus benodigde competenties



Waar willen we naar toe

• Proactief de hort op (zichtbaarheid/herkenbaarheid) 
• Herhalen heldere en eenduidige boodschap 
• Adviseurschap - blijven uitdragen meerwaarde 
• Continuïteit Champion borgen en blijven inzetten voor de kennisoverdracht 

omgang informatie 
• Kennis van SharePoint vergroten en bijhouden 
• Meer de samenwerking opzoeken met andere bedrijven  
• Organisatie gericht i.p.v. afdelingsgericht 
• Elke Pwn medewerker weet in grote lijnen hoe we met onze informatie om 

moeten gaan. 



Stellingen 

Oneens / Eens 

• DIV heeft als afzonderlijke afdeling geen bestaansrecht meer 
• DIV laat zich door ICT het kaas van het brood eten 
• De Papieren Tijger moet de Digitale Tijger worden



Bedankt voor jullie aandacht.  
Vragen?


