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Microsoft Teams Escaperoom 

Microsoft Teams is een potentiële “game changer” op kantoor, maar nieuwe techniek en werkwijzen worden niet al-
tijd door iedereen goed ontvangen. Wil je als organisatie er alles aan doen een positieve en leuke vibe mee te geven 
aan je Teams implementatie? Laat ons dan een Microsoft Teams Escaperoom klaarzetten in de Teams omgeving van 
jouw organisatie. Tijdens dit interactieve spel ontdekken je collega’s vanzelf  alle mogelijkheden die Teams te bieden 
heeft en worden ze vanzelf  enthousiast gemaakt.

Waarom een Teams Escaperoom?

Teams is hot en redelijk makkelijk om te gaan gebruiken. Maar onze ervaring is dat er duidelijke afspraken gemaakt 
moeten worden om deze nieuwe manier van werken ook echt een succes te laten worden. Je kunt niet optimaal 
samenwerken als maar een deel van je collega’s echt aan de slag gaat met Teams en toch blijft mailen of  documen-
ten op de oude wijze opslaat. We helpen diverse organisaties met slimme digitale etiquette voor samenwerken in 
Teams. Daarnaast wil je dat iedereen het leuk vindt om aan de slag te gaan met Teams zodat de implementatie snel 
een succes wordt. 

Met dat in ons achterhoofd hebben we naast onze eerder ontwikkelde en succesvolle escaperoom “Ontdek het 
datalek” nu ook een Teams Escaperoom ontwikkeld.

We hebben zowel een Escaperoom voor beginners beschikbaar, alsook een geavanceerde Teams Escaperoom.

Combineer de Escaperoom met een maatwerk training of  eLearning
AVK is partner van Microsoft. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk Microsoft trainingen bij jou op locatie. In de 
Teams training laten we zien hoe je optimaal kunt samenwerken met Microsoft Teams. Het is ons advies om trainin-
gen op maat aan te pakken wanneer je met Teams aan de slag wilt. 
Neem voor meer informatie contact met ons op of  vraag direct een offerte aan. 
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Kijk voor meer info en actuele prijzen op 
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Vraag nu een offerte aan

Hoe werken onze Teams escaperooms?

Er zijn twee kant en klare escaperooms beschikbaar (beginners en geavanceerd). In circa 1 dagdeel zetten wij de ge-
wenste escaproom bij jullie op locatie klaar. Afhankelijk van de wensen passen we de escaperoom op maat aan zodat 
deze aansluit bij de werkwijze van de organisatie. Daarnaast kunnen we de moeilijkheidsgraad aanpassen. Veelal kun-
nen we die aanpassingen in slechts 1 dagdeel doen.

Wanneer de escaperoom gespeeld wordt door een afdeling (team) van c.a. 12 personen, kan je team daarna meteen 
aan de slag met het spel.

Organisatiebreed uitrollen van de escaperooms

Wanneer je de Microsoft Teams escaperoom breed wilt uitrollen over de organisatie, brainstormen we samen over een 
ludieke manier om deze te lanceren. Ook nemen we een besluit over de uitkomsten, bijvoorbeeld dat collega’s die de 
escaperoom uitspelen, ook iets kunnen winnen.

Na het ludieke startschot kunnen alle medewerkers daarna in verschillende teams of  juist individueel de escaperoom 
spelen. Optioneel komen we op locatie om een videoreportage te maken. Je speelt dus met en tegen elkaar en het 
spel kan op diverse manieren worden geintroduceerd. We helpen je graag met de keuzes die het beste passen bij jullie 
Teams implementatie.
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Teams Training 

Teams is potentieel een “game changer” op kantoor, mits het direct goed is ingericht en medewerkers kennis heb-
ben van deze nieuwe manier van werken. Een training begint met weten hoe Teams werkt en waar de instellingen 
zitten. Maar veel belangrijker is mensen enthousiast maken en leren hoe je op een andere manier (nog beter) kunt 
samenwerken.

Teams biedt één locatie voor mensen, gesprekken, online vergaderingen, bestanden en nog veel meer. Iedereen 
heeft overal en direct toegang tot alles wat ze nodig hebben. Stel een vraag via de chat aan je collega of  het hele 
team. Plan een (online) bijeenkomst voor een kleine groep of  een team. Plaats een bijlage of  e-mail in de thread 
om het team op de hoogte te houden. Sla je bestanden centraal op met versiebeheer en werk (tegelijk) samen in je 
gedeelde documenten.

In onze ogen is MS Teams dan ook het ultieme samenwerkingsprogramma.

De volgende activiteiten organiseren levert veelal een optimale indeling van je Teams:
• Inspiratiesessie met een team, kennis maken met de mogelijkheden
• Huidige samenwerking in kaart brengen op hoofdlijnen; werkwijze; communicatie; bestanden etc.
• Teams inrichten op hoofdlijnen (Teams, kanalen, tabbladen)
• Training op maat aan de eindgebruikers
• Follow-up sessie met vraag en antwoord

Maatwerk In-company training:
AVK is partner van Microsoft. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk Microsoft trainingen bij jou op locatie. In de Teams 
training laten we zien hoe je optimaal kunt samenwerken met Microsoft Teams. Het is ons advies om trainingen op 
maat aan te pakken wanneer je met Teams aan de slag wilt. 
Neem voor meer informatie contact met ons op of  vraag direct een offerte aan. 
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Inhoud van de Microsoft Teams training
Trainingen en inspiratiesessies worden geheel op basis van maatwerk samengesteld en kunnen o.a. de volgende 
onderwerpen bevatten:

• Chat met collega’s
• Bewaar een gesprek om later te lezen
• Deel bestanden met één of  meer collega’s
• Maak een nieuw Team
• Teams indelen in kanalen
• Deel je bestanden per team
• Plan een video vergadering in Teams

Resultaten na het volgen van een MS Teams training
• Groepsgesprekken op een centrale plek, voor iedereen te volgen en makkelijk terug te vinden.
• Makkelijke manier voor het voeren van ad-hoc gesprekken (1 op 1 en 1 op meer). Ook als niet iedereen online is.
• Documenten op een centrale plek, met versiebeheer en tegelijk samenwerken in een document.
• Gegevens en conversaties direct terug te vinden in de Teams App, dus minder tijd kwijt met zoeken. 
• Drastische daling van interne e-mail conversaties en overmatig CC/BCC gebruik. 
• Geen documenten meer via de mail die door verschillende personen apart worden bewerkt en uiteindelijk moe-

ten worden samengevoegd voor een definitieve versie.

Vraag nu een offerte aan

• Zoek tekst, personen of  bestanden
• Maak een extra tabbladen met b.v. Planner, 

OneNote en SharePoint
• Wijzig je instellingen
• Gebruik sneltoetsen in Teams
• Maak een structuur in al je Teams
• Samenwerken met Externen
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Snel aan de slag met Microsoft Teams training
Tijdens deze online Teams training leer je de geweldige mogelijkheden van Microsoft Teams kennen.  Je werkt met 
ons samen in een Office 365 omgeving die we voor jou tijdelijk beschikbaar maken.

• Office 365 en MS Teams
• Overzicht MS Teams (Wat is wat?)
• Communicatie tips in een kanaal en via Chat
• Bestanden in een Team maken/uploaden/opslaan
• Documenten bewerken in Teams, Online of  app?

Microsoft Teams Verdiepingstraining
In deze sessie gaan we dieper in op de uitgebreide mogelijkheden van MS Teams. Tijdens deze workshop werk je 
met ons samen in een Office 365 omgeving die we voor jou tijdelijk beschikbaar maken.

• Je E-mail naar MS Teams
• Team chat naar mail
• Push en pull berichten
• Status en melding
• Wel of  geen melding in Outlook mail?
• Versiebeheer

Vraag nu een offerte aan

• Tegelijk samenwerken in een bestand
• Plan een video vergadering in Teams
• Zoeken in Teams
• Samenwerken met Externen
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• Melding als jouw document wordt gewijzigd
• Metadata in kleur
• Filter alleen jouw bestanden
• Plan taken in MS Teams
• Digitale Teams etiquette
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Van Netwerkschijf  naar MS Teams Training 

Deze training is bedoeld voor organisaties die overstappen op Microsoft Teams voor documentbeheer zodat col-
lega’s o.a. overal en tegelijkertijd samen kunnen werken in documenten. MS Teams is het ultieme Office 365 pro-
gramma dat samenwerken naar een volgend level brengt middels uitgebreide mogelijkheden voor communicatie 
en uitwisseling van informatie. 

De training richt zich specifiek op bestandsbeheer en laat zien hoe MS Teams de rol overneemt (en verbetert) van 
de netwerkschijf  en netwerkshares.

Wat gaan we doen bij de overstap van netwerkschijf  naar MS Teams?

• Bepalen van de scope: wat gaan we opslaan in Teams en wat niet
• Bepalen van de uitgangspunten bij digitaal archiveren
• MS Teams indelen met een logische classificatie: teams, kanalen, tabs en mappen
• Overstapstrategie bepalen
• Afspraken maken over naamgeving, bewaartermijnen en vorm

Maatwerk In-company training:
AVK is partner van Microsoft. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk Microsoft trainingen bij jou op locatie. In de 
Teams training laten we zien hoe je optimaal kunt samenwerken met Microsoft Teams. Het is ons advies om trainin-
gen op maat aan te pakken wanneer je met Teams aan de slag wilt. 
Neem voor meer informatie contact met ons op of  vraag direct een offerte aan. 
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Module 1: Achtergrond bij digitaal bewaren en archiveren
• Waar bewaren we wat in de huidige werkwijze 
• Wat werkt wel en wat werkt niet
• De basisregels bij het maken van een structuur
• Wat maakt het dat we documenten wel of  niet terug kun-

nen vinden
• Hoe gaan we stukken bewaren en terugvinden met aan-

dacht voor autorisatie, versiebeheer, bewaartermijnen, 
vorm van opslag en natuurlijk de structuur

Module 2: Hoe werkt MS Teams?
• Structuur van Teams
• Lid worden van een Team
• Zelf  een Team maken en beheren; kanalen
• Werken met bestanden en mappen
• Co-creëren
• Versiebeheer in Teams (SharePoint)
• Geavanceerde DMS functies in Teams (SharePoint)

Vraag nu een offerte aan

• Slim zoeken in Teams
• Maken van nieuwe werkafspraken
• Het plannen van de overstapdatum 

Module 3: Workshop classificatie in Teams
• Kennismaken met classificeren
• Workshop classificeren
• Evaluatie workshop

Module 4: Aan de slag met het inrichten van 
Teams en afscheid nemen van de netwerkschijf

• Classificeren van jouw netwerkschijf: inven-
tariseren, brainstormen, indelen, indelingen 
vergelijken, kiezen

• Het kiezen van de overstap strategie, van de 
huidige werkwijze naar de nieuwe werkwijze

Inhoud Van netwerkschijf  naar Microsoft Teams training
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