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Toegegeven: Microsoft neemt heel veel werk voor eigen 

rekening. Toch is het niet zo dat een upgrade naar de 2013-versie 

van SharePoint Online een fluitje van een cent is. Dit vereist 

een gedegen voorbereiding en uitvoering, vooral als je een 

uitgebreide en complexe omgeving hebt. De SharePoint-

omgeving gaat mee met de stroom van Microsoft updates en 

upgrades op het platform. Maar als beheerder bepaal je – binnen 

grenzen – wanneer en hoe je overgaat. Vijf belangrijke zaken 

waar je op moet letten bij de overgang naar de nieuwste versie. 
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Microsoft brengt gewoonlijk eens in de 
twee, drie jaar een nieuwe versie uit van zijn 
producten. Zo ook bij de cloud-versie van 
SharePoint. Deze opwaardering van de 2010 
naar de 2013 versie staat ook wel bekend als 
‘Wave 15’.  Omdat Microsoft zelf het platform 
beheert, is er geen ontkomen aan: iedereen 
moet op enig moment overgaan naar de nieuwe 
versie. Wel is er een beperkte mogelijkheid om 
zelf het moment van overgang te bepalen.

Eerst iets over de nieuwste SharePoint Online: 
de upgrade vergt wel even wat werk, maar dan 
heb je ook een verbeterde omgeving. Zo zijn 
de mogelijkheden voor digitaal samenwerken 
uitgebreid. In de Office Web Apps kunnen 
co-auteurs bijvoorbeeld tegelijkertijd aan een 
document werken. Zij kunnen het met SkyDrive 
Pro offline bewerken en dan – eenmaal weer 
online – later synchroniseren. Er is een betere 
zoekfunctie die sneller relevante informatie 
vindt en via een preview snel inzicht biedt. De 
inhoud van meerdere (sub-)sites wordt getoond 
in een overzicht, zodat de grenzen vervagen 
tussen afzonderlijke sites en site-verzamelingen.

 
Er zijn meer multimedia-mogelijkheden, zoals 
video’s in teamblogs en discussies. Het is 
mogelijk media-inhoud te taggen. Dit is vooral 
van belang voor organisaties waar media 
een belangrijk onderdeel vormen voor de 
onderlinge communicatie.

Binnen de organisatie kunnen medewerkers 
meer interactie hebben met elkaar. Denk aan  
communities. Ze kunnen elkaar volgen, evenals 
sites, om op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen, snel kennis delen via een 
microblog en hun waardering uitspreken via 
een ‘like’.

Erg belangrijk is de verbeterde ondersteuning 
van bedrijfsprocessen. De nieuwe werkstroom-
software is robuuster; op deze basis zijn nu ook 
werkstroomproducten beschikbaar voor Office 
365, zoals Nintex Workflow.

Ook zijn er technische voordelen. Het pakket 
biedt meer mogelijkheden voor verspreide 
opslag, verbeterde caching en een betere 
controle op siteverzamelingen. Dit leidt tot een 
eenvoudiger beheer en lagere kosten.

1. Go with the flow
Microsoft neemt je met de online-versie mee 
op zijn stroom van kleine updates en grote 
upgrades. Je kunt wel een beetje sturen in 
de snelheid waarmee je een upgrade in de 
eigen omgeving doorvoert, maar je kunt de 
opwaardering niet eindeloos uitstellen. Nadeel 
daarvan is dat je moet blijven opletten. Voordeel 
is dat de gebruikers snel kunnen profiteren 
van de nieuwe mogelijkheden. Bovendien loop 
je niet het risico met een dusdanig verouderd 
platform te zitten dat het erg moeilijk wordt om 
nog te vernieuwen. Het belangrijkste is: Go with 
the flow.

Volg de upgrade procedure
Microsoft beschrijft op de website in detail de 
upgrade procedure. In beginsel zijn vier punten 
van belang:
1. Microsoft heeft op het platform de upgrade 

voorbereid: de software is al versie 15. 
De meeste gebruikers merken daar niks 
van. Power users die bijvoorbeeld een 
workflow willen maken in SharePoint 
Designer moeten dan wel al Designer 2013 
gebruiken.

2. Microsoft stuurt een aantal aan-
kondigingen. De belangrijkste komt een 
maand van tevoren: dan maakt het bedrijf 
de datum bekend. Als die niet goed uitkomt, 
dan kun je één keer uitstel vragen. 

Documenten delen en volgen om op de hoogte te blijven van 
veranderingen 
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3. Microsoft maakt dan de upgrade beschik-
baar. Dit verandert niet meteen de ervaring 
van de gebruikers; daarvoor moet de 
beheerder eerst de upgrade doorvoeren 
in de site-verzamelingen. Deze beheerders 
zien dit in een roze statusbalk bovenaan 
iedere pagina; gewone gebruikers zien die 
statusbalk niet.

4. De beheerders van de site-verzamelingen 
voeren de upgrade uit; dat doe je met één 
druk op de knop. Maar je moet ook op dat 
moment eventueel aanwezig maatwerk 
meteen uitrollen. Voer deze upgrade uit 
binnen drie maanden nadat Microsoft de 
upgrade beschikbaar heeft gesteld. Anders 
loop je het risico dat het automatisch 
gebeurt.

 

2. Minimaliseer upgrade problemen
Wie een nieuwe oplossing realiseert in de 
SharePoint Online-omgeving moet goed 
bedenken of die oplossing problemen gaat 
geven bij een volgende upgrade, of zelfs bij 
kleine updates. Schrijf daarom zo weinig 
mogelijk code zelf en blijf zo dicht mogelijk op 
het ‘origineel’. Soms ontkom je er niet aan, maar 
zorg er dan voor dat je alles goed documenteert 
en bekijk alles goed bij een upgrade. Blijft het 
werken? Is het eigenlijk nog steeds nodig? En 
als het nog nodig is, is het gemakkelijk aan te 
passen, of kun je beter iets nieuws bouwen?

Bij het upgraden van de site-verzamelingen 
vervallen de eigen masterpages en val je terug 
op de standaard masterpages van Microsoft. 
Het bedrijf waarschuwt hiervoor, omdat een 
aantal functies in de nieuwe versie technisch 
echt anders werkt. Onze praktijkervaring leert 
dat het erg lastig kan zijn om een maatwerk 
masterpage precies na te bouwen voor de 
volgende versie. Als je toch een herontwerp 
nodig hebt voor het intranet, voer dat dan 
tegelijk uit met het de overgang naar de nieuwe 
versie.

Je kunt voor SharePoint Online sowieso niet 
zomaar wat programmeren: in de 2010-versie 
moest je programmatuur vormgeven als 
sandboxed solutions; in de 2013-versie moeten 
het apps zijn. Wees voorzichtig met dit soort 
geprogrammeerde onderdelen. We hebben 
in de praktijk gezien dat bepaalde webparts 
gewoon bleven werken. Maar we hebben 
ook gezien hoe geprogrammeerde sjablonen 
voor documentbibliotheken, die nauwelijks 
afweken van de standaard, toch problemen 
veroorzaakten.

Onze ervaring is dat de meeste front-end 
instellingen na de upgrade blijven werken, zoals 
de sitenavigatie, lijstinstellingen, keuzevelden, 
versiebeheer en handige weergaven. Dit 
geldt ook voor weergaven in webonderdelen 
op de pagina en andere onderdelen op 
de sitepagina’s. Ook zagen we geen echte 
problemen met inhoudstypes, nadat we 
de centraal gedefinieerde inhoudstypes uit 
de content type hub nog een keer hadden 
gepubliceerd. Er waren geen problemen met 
sitemachtigingen, en de koppeling met de 
computer accounts (ADFS). 
Dus de oplossingen die gerealiseerd waren via 
configuratie in de front-end bleven grotendeels 
gewoon werken na de upgrade.

We hebben in de praktijk tijdens de upgrade 
geen grote problemen gehad met oplossingen 
die gerealiseerd waren met SharePoint Designer 
2010: de gebruikers konden ermee blijven 
werken. Maar deze oplossingen moeten op 
langere termijn wel worden vervangen, omdat 
ze niet meer eenvoudig te beheren zijn in 
SharePoint Designer 2013; SharePoint Designer 
2010 is sowieso niet meer van toepassing na de 
upgrade. 

De gedefinieerde werkstromen zijn blijven 
werken; zelfs lopende werkstromen gingen door 
waar ze gebleven waren. Maar werkstromen 
die waren gedefinieerd op content types, zijn 
niet meer bereikbaar, omdat deze methode 
niet meer bestaat in de nieuwe versie. En om de 
nieuwe mogelijkheden te gebruiken, zul je ze in 
het nieuwe platform moeten herbouwen. 
De weergaven die we op maat hadden 
gemaakt, met voorwaardelijke weergaven van 
‘stoplichten’ en aangepaste varianten van lijst-

Roze statusbalk met de upgrade-melding
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formulieren, zijn ook gewoon blijven werken. 
Alleen is het in SharePoint Designer 2013 wel 
moeilijker om ze te beheren en nieuwe te 
maken, omdat de design mode uit deze tool 
verdwenen is.

3. Onderzoek tevoren de impact van de 
upgrade
Ook al heb je tevoren bedacht dat al je sites 
probleemloos een upgrade zouden moeten 
overleven, ga van tevoren na of het klopt via 
een test-upgrade van eigen sites. Zorg dat 
je weet welke sites in de upgrade-periode 
belangrijk en/of ingewikkeld zijn en welk 
maatwerk er aanwezig is. Dan kan je daar extra 
aandacht aan besteden.

De meeste ruimte voor dit soort tests en de 
ontwikkelingen van eventuele fixes heb je als 
je daar aparte cloud-domeinen voor neemt, 
los van je daadwerkelijke SharePoint Online 
intranet. Omdat je in de cloud zit, hoef je 
geen aparte servers hiervoor op te tuigen. Je 
kunt eenvoudigweg een Office365-omgeving 
aanvragen, daar een paar gebruikerslicenties 
bij nemen, en je hebt een ‘test-cloud’ die op 
hetzelfde platform draait als je productie-
omgeving. Je moet alleen bij een upgrade wel 
Microsoft vragen of ze kunnen zorgen dat je 
test-omgeving eerst geupgrade wordt, vóór 
je productie-omgeving. In onze praktijk is dat 
gelukt.

Als je een kleinschalige omgeving hebt en 
niet beschikt over een aparte testomgeving, 
biedt Microsoft je de mogelijkheid voor een 
preview met een kleine groep gebruikers 
voor ze de echte upgrade uitvoeren. Deze 
optie wordt geboden via de e-mailnotificatie 
waarin staat dat de upgrade over vier weken 
plaatsvindt. Doe in ieder geval ook de ‘health 
check’; deze optie staat in de site collection 
administration. Daarmee controleer je of er 
maatwerk een soepele upgrade in de weg staat 
in deze verzameling. Zie je bij je preview te 
veel problemen? Dan kun je één keer uitstel 
aanvragen voor de hele upgrade. 

Controleer evaluatiekopieën nadat Microsoft de 
upgrade heeft klaargezet.  
Heb je er vertrouwen in dat je in ieder geval 
de basis onder controle hebt, dan kun je de 

upgrade laten doorgaan. Je hebt dan drie 
maanden om de upgrade af te ronden en in die 
periode kun je nog op een andere manier de 
impact van de upgrade op je sites onderzoeken: 
via evaluatie-kopieën van je site-verzamelingen.

Als beheerder van een site-verzameling kun je 
via de instellingen van de site-verzameling een 
evaluatiekopie aanvragen op dezelfde pagina 
waar je ook de verzameling kunt upgraden. 
Microsoft maakt dan binnen een paar dagen 
een kopie van de siteverzameling op de ‘eval 
variant’ van het adres: http://mijnbedrijf.
sharepoint.com/sites/mijnsite-eval/.  

We hebben in de praktijk wel eens gezien dat 
deze kopie er nog niet was binnen twee dagen; 
via een service request werd de aanmaak dan 
weer vlot getrokken. Een evaluatiekopie laat 
zien hoe een site eruit ziet en zich gedraagt na 
de upgrade. Het is een kopie die los staat van 
de oorspronkelijke site en die na een maand 
weer verdwijnt, dus zorg ervoor dat niemand 
echt werk doet in een kopie. Gebruikers zien in 
de roze statusbalk bovenaan de pagina dat het 
een evalutiekopie is en wanneer die verloopt. 
De gebruikersrechten worden mee gekopieerd. 
En omdat deze sites in dezelfde omgeving 
zitten, kunnen de gebruikers de evaluatie-
kopieën vinden via de zoekfunctie. Haal dus de 
gebruikers die niet mee hoeven te testen uit de 
sitegroepen.

4. Plan de upgrade in detail
Je kunt niet een losse site apart upgraden, maar 
wel een losse siteverzameling. Je hoeft niet alle 
siteverzamelingen tegelijkertijd te upgraden. 
Maar het is voor de gebruikers wel prettiger en 

Upgrade de site-verzameling nu of vraag eerst een  
evaluatiekopie aan
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minder verwarrend als de nieuwe interface en 
de nieuwe mogelijkheden overal op dezelfde 
dag beschikbaar komen. Upgrade daarom 
alleen een losse site-verzameling veel eerder 
of veel later als die een specifieke toepassing 
heeft: bijvoorbeeld een testverzameling die je 
eerder upgrade, of een geïsoleerde verzameling 
met afwijkend maatwerk die je later upgrade.

Voor Microsoft is er geen vaste volgorde waarin 
je de site-verzamelingen moet upgraden. 
De enige uitzondering is de verzameling 
van persoonlijke sites. In onze ervaring had 
Microsoft die ook meteen ge-upgrade toen zij 
de upgrade klaar zetten. Als je maatwerk hebt 
dat gebruik maakt van inhoudstypes of de 
zoekfunctie, dan kun je de content type hub en 
de zoek-verzameling het beste eerst upgraden. 
Afgezien daarvan kan de business wensen 
hebben die van invloed zijn op de upgrade-
volgorde: als je pas wilt beginnen aan het eind 
van de werkdag, moet je misschien plannen aan 
de hand van de tijdzones van je gebruikers.

Zorg dat je voldoende tijd uittrekt voor 
het uitvoeren van de upgrade op de site-
verzamelingen: het gedeelte van het 
upgradeproces waar de gebruikers het meeste 
van merken.
Hoe lang het duurt om een site-verzameling 
te upgraden, hangt vooral af van het aantal 
sites dat de verzameling herbergt. We zagen 
dat het over het algemeen minder dan een 
halve minuut per site duurt. Je kunt via de 
portal administration zien hoeveel sites er in 
de verzamelingen zitten en dat eventueel met 
PowerShell snel op een rijtje zetten. 

De site-verzamelingen waren meestal hooguit 
een paar minuten niet bereikbaar; daarna zie 
je de site in de nieuwe Microsoft-stijl en een 
melding dat de site zich tijdelijk vreemd kan 
gedragen wegens onderhoud. Daarna moet je 
eventueel maatwerk uitrollen. En je moet per 
site-verzameling controleren of de upgrade en 
de uitrol van maatwerk gelukt zijn. 

Als je veel site-verzamelingen hebt, overweeg 
dan om ze in een weekend te upgraden. 
Het kost namelijk sowieso tijd om alles 
per siteverzameling uit te voeren. En het is 
verstandig om een buffer in te bouwen. We 
hebben een keer in de praktijk gezien dat de 
upgrade van een grote omgeving bleef hangen 
en Microsoft die pas de volgende dag vlot kon 
trekken.

Je hebt al onderzocht in je testomgevingen 
of alles blijft werken en je hebt daar nieuwe 
versies klaargezet en getest van eventueel 
maatwerk. Nu nog testen of alles wat je daar 
voorbereid hebt ook daadwerkelijk op je 
productieomgeving de upgrade overleeft.
Bij een upgrade-project voor SharePoint 
Online, werk je in een levende omgeving: 
Microsoft beheert het platform en kan steeds 
kleine updates en fixes doorvoeren. Dus de 
omgeving kan voortdurend veranderen, ook 
op het moment dat je hem eigenlijk zou willen 
bevriezen om gecontroleerd je upgrade uit te 
voeren. 

Zorg daarom in ieder geval dat je vlak voor 
de upgrade goed je ‘hoofdpunten’ test: de 
functionaliteit en onderdelen die erg belangrijk 
zijn voor de gebruiker (zoals de homepage, 
de hoofdnavigatie en het toevoegen van 
documenten en lijst-items) en de onderdelen 
die foutgevoelig zijn (speciaal maatwerk).
Na de upgrade test je dan die hoofdpunten nog 
een keer; als er dan iets mis is gegaan, dan weet 
je tenminste of het aan de upgrade ligt. 

Wij hadden bij een groot upgrade-project een 
serie testcases die met hoge prioriteit in het 
upgrade weekend afgerond moesten worden, 
zodat we wisten of de belangrijkste onderdelen 
werkten en we daar maandag niet over 
platgebeld zouden worden.

De upgrade loopt en de gebruiker ziet een waarschuwing dat 
de site zich daarom tijdelijk vreemd kan gedragen
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5. Betrek de business en geef ze de nieuwe 
mogelijkheden
Vaak mogen site-eigenaren de configuratie 
van hun eigen site aanpassen: lijsten en 
bibliotheken toevoegen, weergaven veranderen, 
pagina’s maken, standaard werkstromen 
toevoegen. Sommige site-eigenaren maken 
uitgebreid gebruik van die mogelijkheden en 
maken ware kunststukjes van hun site. Wie kan 
dan beter beoordelen of zo’n site de upgrade 
goed doorstaat dan deze eigenaar?

Afgezien van het feit dat de site-eigenaren hun 
site vaak het beste kennen, is het betrekken van 
de site-eigenaren een vorm van crowd-sourcing: 
tweehonderd ogen zien meer dan twee. Vraag 
daarom de site-eigenaren om voor de upgrade 
van de siteverzamelingen hun site te checken 
in een evaluatie-kopie. Niet iedere eigenaar 
zal dat doen, maar dring aan bij de eigenaren 
van belangrijke sites, waarvan je weet dat ze 
complex zijn en/of veel gebruikt worden bij 
belangrijke bedrijfsprocessen.”

Zorg dat de gebruikers niet alleen de lasten van 
de upgrade krijgen, in de vorm van testwerk 
en de verwarring die iedere verandering 
met zich meebrengt, maar ook de lusten: de 
nieuwe mogelijkheden. De belangrijkste reden 
waarom Microsoft deze nieuwe versie heeft 
uitgebracht is immers dat de gebruikers meer 
mogelijkheden krijgen om hun business-doelen 
te bereiken: gemakkelijker samenwerken en 
kennisdelen, efficiënter hun bedrijfsprocessen 
faciliteren, duidelijker communiceren via 
multimedia.

Leg aan de gebruikers uit wat zij kunnen 
verwachten van de nieuwe mogelijkheden. 
Maar ze moeten ook weten hoe de klassiekers 
werken in de nieuwe interface. Vooral de 
site-eigenaren en andere powerusers moeten 
uitgelegd krijgen hoe het zit na de upgrade: zij 
moeten meestal het meeste doen in de site, 
hun opties zijn het meest veranderd en zij 
kunnen de andere gebruikers meetrekken.

Conclusie
Het is aan te bevelen de upgrade naar 
SharePoint Online 2013 te gebruiken om na 
te gaan of het platform (nog) voldoet aan de 
wensen van de business. Tegelijkertijd dient 
de IT-afdeling niet achterover te leunen in de 
hoop dat Microsoft zorgt voor een vlekkeloze 
migratie. Microsoft heeft veel in orde gemaakt 
en maakt de overgang zo soepel mogelijk, 
maar er zijn altijd technische, tactische en 
strategische aspecten die extra aandacht 
verdienen. De risico’s zitten in het maatwerk. 
De upgrade naar Wave 15 – SharePoint Online 
2013 – verbetert de omgeving echt, zowel 
voor de business als de IT-afdeling. Het is wel 
zaak zorgvuldig alles voor te bereiden en uit te 
voeren.
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