
 
 

Workspace Heroes – de Microsoft adoption by doing specialist  
CONTINU EN INSPIREREND LEREN  

 
  

 Met onze missies zorgen we dat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste Microsoft updates en de nieuwste 
snufjes, en het belangrijkste is dat wij jou leren hoe je dit in kan zetten tijdens je werk!  

  
Herken je:  

 Dat je de wijzigingen van Microsoft Teams niet meer kunt bijbenen?  

 Dat je inmiddels wel redelijk kunt digitaal vergaderen, maar vraag je je af je collega dat wel kan?  

 Raak je soms werk kwijt door al de verschillende mogelijkheden?  

 Dat je te pas en te onpas wordt overdonderd door alle meldingen, herinneringen en uitnodigingen?  

 Dat je voelt dat het makkelijker moet kunnen, maar niet weet hoe?  

   
Resultaat:  
🏆 Tijdswinst in het dagelijkse werk   
🎯 Efficiency in werkprocessen   
💪 Minder stress en meer plezier over IT   
😀 Blije collega’s    
  

Wij leren jou en je collega’s te werken met Microsoft 365 en Microsoft Teams. Je leert de tools te gebruiken in 
combinatie met de benodigde human skills. Daardoor halen jullie meer uit jezelf met behulp van IT. Dit doen wij 
aan de hand van begrijpelijke online missies met de filosofie “leren door te doen”  via onze Heroes App. Dat doen 
wij continu in (kleine) overzichtelijke stappen.  
 
  
Online missies zijn weektrajecten waarbij je elke dag  
een module van maximaal 15 minuten volgt.  
We laten daarin zien hoe de mogelijkheden van de Apps  
gecombineerd kunnen worden, zodat gaat leven hoe  
deze dagelijks gebruikt kunnen worden. Dus…  
geen lange klassikale sessie, maar elke dag een beetje.    
  
Wij geloven in de kracht van leren door te doen. Dat doe je 
vooral in de praktijk en op je werkplek. Het is bewezen dat in 
kleine stappen leren, meer effect heeft.    
  

Voorbeelden van de missies:  
 Haal meer uit vergaderen  
 Hybride werken  
 Leidinggeven op afstand  
 Mijn documenten in de Clou 

 
 

Voordelen:  
 Jij en je collega leren in je tijd en tempo.  
 Je kunt op elk moment de missies volgen en terugkijken.  
 We leveren relevante missies doordat we (anoniem) monitoren waar de behoeftes liggen. 

  
 


