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1 Inleiding 

“ICT heeft weer eens iets bedacht”  
“Ons vragen ze weer eens niets” 
“Bij ICT doen ze maar” 
“Ik had ze van tevoren wel kunnen vertellen dat het niet zou werken” 
“Als ze bij ICT eerst eens met ons zouden overleggen..” 
“Die ICT’ers in hun ivoren torentje ook”  
 
Klinkt dat bekend? 
 
We leggen in ICT-projecten vaak de focus op techniek. Die is natuurlijk enorm 
belangrijk. Als de techniek faalt dan faalt ook het project. Ik heb ook, door schade 
en schande, geleerd dat goed werkende techniek geen garantie is voor tevreden 
ICT-gebruikers. 
 
Als je, als ICT-organisatie, nieuwe techniek over gebruikers ‘uitstort’ dan vraag je 
om weerstand. Niemand vindt het leuk te worden geconfronteerd met iets nieuws 
zonder eerst op zijn minst te zijn ingelicht. Dat is heel menselijk. Wees eerlijk, dat 
geldt ook voor jou. 
 
Wil je de reacties, die je in het begin van dit hoofdstuk ziet, vermijden? Dan 
adviseer ik je om aandacht te besteden aan ICT-adoptie. Ik bedoel met ICT-
adoptie: zorgen dat medewerkers van een bedrijf of instelling graag met nieuwe 
ICT-middelen willen werken.  
 
Ik heb in de loop van de jaren veel ervaring opgedaan met ICT-adoptie. In dit 
white paper heb ik mijn bevindingen samengevat. Ik zou zeggen, doe er je 
voordeel mee!   
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2 Gedragsverandering 

Ik ken veel ICT’ers die het belang en de uitdagingen van ICT-adoptie 
onderschatten. Ze zijn ervan overtuigd dat gebruikers de boel vanzelf gaan 
toepassen als het maar goed werkt. 
 
Dat is niet zo en dat heeft een reden. Als je mensen vraagt om nieuwe ICT-
middelen te gebruiken dan vraag je om gedragsverandering. Mensen moeten iets 
anders gaan doen dan ze gewend waren. 
 
Gedragsverandering bij mensen is een heel lastig maar ook heel boeiend 
onderwerp. Wil je ermee aan de slag dan is het handig om de eigenaardigheden 
van menselijk handelen te kennen.  

2.1 Onze Jip 

We hebben sinds ruim vijf jaar een Golden Retriever 
in huis. Onze Jip. Hij heeft me veel over gedrag en 
gedragsverandering geleerd. Het is misschien wat 
oneerbiedig om het gedrag van mensen met dat van 
honden te vergelijken. Ik ben er zelf van overtuigd 
dat er toch veel raakvlakken zijn. 
 

2.1.1 Hoe je gedrag bij een hond verandert 

Als ik Jip een bepaald gedrag wilt aanleren dan 
onthoud ik altijd dat voor hem geldt “what’s in it 

for me”. Een hond heeft op een bepaald moment een keuze uit verschillende 
reacties. Hij maakt altijd de keuze die hem het meeste oplevert. Of dat nu plezier 
of eten is (voor Jip is dat hetzelfde trouwens). 
 
Ik moet dus zorgen dat de beloning voor het (door mij) gewenste hondengedrag 
groter is dan de beloning voor het gedrag dat ik niet wil. Bij Jip werkt dat vooral 
door koekjes of een stukje worst. Als ik op die manier maar vaak genoeg het 
positieve gedrag beloon dan wordt het een nieuw patroon en doet hij het zonder 
beloning ook.  

2.2 En bij mensen dan? 

Bij ons mensen werkt het feitelijk op dezelfde manier. Het gedrag dat we op een 
bepaald moment vertonen heeft altijd (vaak onbewust) een positieve intentie. 
Geloof me, mensen doen niets voor niets. Als ik ander gedrag wil dan moet dat 
nieuwe gedrag meer opleveren dan de positieve intentie van het huidige gedrag.  
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Het is eigenlijk een simpele vergelijking. Als het nieuwe gedrag niet genoeg 
oplevert dan veranderen mensen niet, of onvoldoende. Dat maakt onze 
karresporen zo diep en onze patronen zo hardnekkig. 
 
Dat is eigenlijk heel logisch toch? En toch zien we het vaak over het hoofd. Vaak 
sturen we op gedrag om nieuw gedrag te krijgen. Zo voeden we onze kinderen 
vaak op. “Dat mag je niet, je moet het zo doen”.  
 
Op dezelfde manier proberen we ook gedragsverandering in ICT-projecten te 
krijgen. Het effect is meestal beperkt. 
 

2.3 Ja ok, maar hoe dan? 

Voordat er gedragsverandering optreedt moet je twee dingen weten: 
 
- Wat voor ellende ervaren mensen met de huidige ICT-middelen? 
- Wat kan je mensen bieden waardoor ze nieuw gedrag willen toepassen? 
 
Die twee hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Wat je vooral moet doen is 
de ellende oplossen en liefst nog iets extra’s bieden. 
 
Ik heb er een standaard aanpak voor gemaakt die in het volgende hoofdstuk is 
beschreven. Maar eerst nog even dit: 
 

2.4 Maar ze worden er toch voor betaald? 

Medewerkers krijgen toch salaris en moeten dan ook gewoon doen wat er gezegd 
wordt? Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. In de praktijk heb je echter nu 
eenmaal met mensen te maken en niet met robots. 
 
Je kunt medewerkers dwingen om van gedrag te veranderen en dat heeft effect. 
Het is hetzelfde effect als afdwingen dat leerlingen in een klas stil zitten en niet 
praten (want anders). Ze zullen best gehoorzamen. Dat is dan natuurlijk gedrag 
uit angst voor straf, zonder motivatie. Het is maar de vraag of die leerlingen ook 
werkelijk opletten. En dat is wat je eigenlijk wil bereiken. 
 
Dat kan dus beter! 
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3 De IMT-aanpak 

Ik hoor je bijna denken: “oh help nee, niet weer een nieuwe methode. Ik ken er al 
driehonderd”. Ik beloof je dat ‘ie leuk en bruikbaar is. Lees nog even door. 
 
Ik heb in de loop van de jaren geleerd dat je ICT-adoptie, dus gedragsverandering, 
het gemakkelijkst in drie stappen bereikt: 
 

1. Informeren 
Mensen op tijd laten weten wat je doet en waarom je het doet. 

2. Motiveren 
Ellende oplossen en extraatjes bieden. 

3. Toepassen 
Waar nodig ondersteunen bij het gebruik van de nieuwe  
ICT-spullendingen. 

 
‘IMT’ dus. Ik leg het je verder uit. 
 

3.1 Informeren 

Het toverwoord is ‘communiceren’. Laat medewerkers weten wat de reden van 
een ICT-vernieuwing is, hoe de aanpak is, welke tijdlijn je volgt en wat het 
beoogde resultaat is. Dat zorgt voor betrokkenheid. Betrokkenheid is cruciaal en 
houdt de hakken uit het zand. Mensen overvallen met iets nieuws is vragen om 
ellende. Maar dat heb ik geloof ik al gezegd. 
 

3.1.1 Begin vroeg in het project 

Communiceer vanaf het begin van het project naar de organisatie. Blijf dat tijdens 
het project regelmatig doen. Hoe vroeger je medewerkers betrekt, hoe minder ze 
zich gepasseerd voelen. Je kunt zelfs al beginnen als er alleen nog maar een plan 
voor nieuwe ICT is. Nee, dat is niet te vroeg. 
 
Zoek in een bedrijf of organisatie naar welke manieren er zijn om te 
communiceren met de medewerkers. Voorbeelden: 
 

• Een intranetpagina. 
• Een nieuwsbrief (die kan je maken als het er nog niet is). 
• Bedrijfs social media (bv. Yammer). 
• Tante pos (gewoon brieven dus). 
• Teamvergaderingen (geef presentaties). 
• Informatiebijeenkomsten (waar dan ook voor). 

 
Ik raad je aan om samenwerking te zoeken met de afdeling communicatie. Als die 
er is natuurlijk. Die weten de kanalen beter te vinden dan jij. Bovendien wil je die 
niet passeren want dat kweekt ook weer weerstand en dat wil je niet. 
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3.1.2 Zoek key-users 

Zoek in de organisatie naar key-users als sparringspartner(s). Dat zijn 
medewerkers op verschillende afdelingen die ICT leuk vinden, kritisch zijn en 
invloed hebben. In het dagelijkse leven zijn ze vooral lastig, maar in een ICT-
project wil je ze mee hebben. 
 
In iedere organisatie zijn key-users te vinden. Ze zijn ambassadeurs die de rest 
van de organisatie ‘meetrekken’ in een project. Aangenomen dat je zo verstandig 
bent geweest om ze mee te krijgen natuurlijk. In de juiste rol zijn ze goud waard 
voor gebruikersadoptie. 
 

3.1.3 Ga met ze praten 

Maak afspraken met de key-users. Vertel ze je plannen. Dat zorgt om te beginnen 
al voor betrokkenheid bij de juiste mensen. Als je dan toch met ze praat, vraag 
dan ook de ellende uit die ze ondervinden met hun ICT-spullen. Die is er altijd. 
Trust me. 
 
Wat goed werkt is vragen naar de top vijf ICT-irritaties. Reken maar dat ze dan 
loskomen. Ik adviseer je om er in dit stadium niet over in discussie te gaan. Hoor 
het gewoon aan, toon begrip en noteer alles zo nauwkeurig mogelijk. Deze 
informatie heb je nodig in de volgende fase. 
 
De key-users zijn specialist in hun vakgebied en hebben kennis die jij niet hebt. 
Vraag ze dus ook wat ze aan ICT-middelen nodig hebben in hun werk. Nee, dat is 
niet zinloos omdat “iedereen toch een iPad wil”. Een technische vraag levert een 
technisch antwoord op en een functionele vraag levert een functioneel antwoord 
op. Stel dus functionele vragen. Vind je dat lastig dan geef ik daar prima 
trainingen voor (hint-hint). 
 

3.2 Motiveren 

Goed, nu heb je dus communicatiekanalen, je kent de key-users en je weet welke 
ellende er speelt. Hoe verder? 
 

3.2.1 Ellende oplossen 

De introductie van nieuwe ICT brengt onherroepelijk ongemak voor de 
medewerkers met zich mee. Ik heb tenminste nog nooit een ICT-project 
meegemaakt waar niets misgaat. Dat is niet erg als er ook voordeel is wat dat 
compenseert. Ik gaf dat al aan hoe dat werkt bij onze Jip. 
 
Je weet wat de grootste irritaties zijn. Neem dus die irritaties weg, maak het 
sneller, maak het leuker en maak het beter. Ik bedoel maar, als je dat niet kunt 
wat voor project ben je dan eigenlijk aan het doen? 
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3.2.2 ICT-middelen 

De oplossingen voor de ellende moeten in de nieuwe ICT-middelen terecht 
komen. Maak je een functioneel ontwerp? Dan hoort het daarin thuis. Het is jouw 
taak om dat in het (technische) projectteam tot een prioriteit te maken. De meeste 
techneuten vinden het niet boeiend, dus verwacht weerstand. Niet opgeven, ook al 
vinden ze je irritant! 
 

3.2.3 Communiceer 

Gebruik alle beschikbare mogelijkheden om duidelijk naar de medewerkers te 
communiceren (daar heb je het weer) wat ze met het project winnen. Laat 
technische geneuzel achterwege. Vertel het functioneel. De nieuwe werkplek kan 
je overal gebruiken. Je kunt nu ook op je tablet en smartphone werken. Het 
nieuwe systeem start drie keer sneller op. Je snapt wat ik bedoel. 
 
Dit is het moment waarop je motivatie kweekt in de organisatie. Als je dit goed 
aanpakt gaan mensen verlangen naar de nieuwe ICT-middelen. Dat is precies wat 
je wilt bereiken. 
 
Als mensen je vragen wanneer ze het krijgen dan weet je dat je goed bezig bent.  
 

3.3 Toepassen 

Je zou kunnen denken dat je nu alles hebt geregeld en dat de rest vanzelf goed 
komt. Nope, het kan nog steeds flink scheeflopen. Wat ontbreekt er nog? 
 

3.3.1 Digivaardigheid 

Niet iedereen in een organisatie is even handig met computers. Dat hangt, heel 
eerlijk, vaak samen met leeftijd (nee, niet altijd). De leeftijdsgroep van 40-45 jaar 
en hoger is niet opgegroeid met computers en internet. Ze hebben dat allemaal 
niet van jongs af aan meegekregen en vaak vinden ze het zelfs een beetje eng.  
 
Dat wil zeggen dat ze bang zijn om iets stuk te maken of te moeten toegeven dat 
ze het niet (goed) kunnen. Digivaardigheid begint trouwens een maatschappelijk 
probleem te worden, maar daar schrijf ik misschien nog wel eens een ander 
whitepaper over. 
 
Als je hier te weinig aandacht aan besteed dan loop je het risico dat deze groep 
medewerkers in de weerstand schiet. Ondanks dat je iedereen goed informeert. 
Om dat te voorkomen zorg je voor de goede ondersteuning. Bij een lage 
digivaardigheid betekent dat een training. Ja, dat kost geld maar het is nodig. 
 
Waarschijnlijk heeft niet iedereen dezelfde training nodig. Dat hangt een beetje af 
van het product dat je introduceert. Misschien heeft zelfs niet iedereen een 
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training nodig. Vooral jongeren die gewend zijn aan computers en internet 
hebben misschien wel genoeg aan een korte instructie. Wat opties: 
 

• Een echte training in een klas(je). 
• Inloopsessie(s). 
• Een ‘quick-reference-card’. Dat is gewoon een kartonnetje waarop de 

meest voorkomende functies van de nieuwe ICT kort zijn uitgelegd. 
• E-learning. Een onlinetraining die mensen kunnen volgen als ze tijd  

(en zin) hebben. 
 
Zorg dat trainingen en inloopsessies vlak voor de datum plaatsvinden dat de boel 
wordt omgezet. Doe je het te vroeg dan is de kennis weer weggezakt. Te laat is 
natuurlijk mosterd na de maaltijd. 
 
Betrek de key-users erbij. Schakel ze in als vraagbaak voor hun afdeling. Geef de 
key-users een speciale behandeling of een speciale training. Dat motiveert. Het 
ontlast de helpdesk behoorlijk. 
 

3.3.2 Maak gebruik van floorwalkers 

Als het moment van omzetting daar is, zorg dan voor technische medewerkers op 
de werkvloer ter ondersteuning. Ze noemen dat ook wel floorwalkers. Trek de 
floorwalkers een gekleurd t-shirt aan of geef ze een opvallende button. Zorg dat 
ze opvallen. 
 
Medewerkers waarderen dat enorm en ook dit ontlast de helpdesk. 
 

3.4 Nog wat organisatorische dingen 

Ik heb geleerd dat deze dingen ook nog belangrijk zijn: 
 

3.4.1 Maak iemand verantwoordelijk 

Maak een lid van het projectteam verantwoordelijk voor de gebruikersadoptie. Dat 
zorgt voor voldoende aandacht. Kies liever geen technische medewerker omdat 
die adoptie meestal niet boeiend vinden. Zoek iemand die de techniek kent, maar 
vooral ook de menselijke kant van ICT en communicatieve aspecten leuk vindt. Is 
zo iemand lastig te vinden, bel mij dan.. (hint-hint nr. 2). 
 

3.4.2 Maak een plan 

Zorg dat gebruikersadoptie deel uitmaakt van het projectplan. Bepaal de 
verantwoordelijkheden. Dus wie doet wat. Beschrijf welke communicatiekanalen 
op welke manier ingezet worden. Maak een tijdlijn. Noteer wie key-users zijn. Leg 
functionele eisen en wensen vast. Maak dus een adoptieplan. 
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3.5 Laat geen stap(pen) weg 

Het is heel verleidelijk om stappen weg te laten, of ICT-adoptie helemaal over te 
slaan. Zeker als je problemen hebt met doorlooptijden of calamiteiten of als het 
financieel knelt in je project. Ik voorspel je dat je daar spijt van krijgt. 
 
Weglaten van stappen zorgt voor weerstand in de organisatie. Ik heb mensen 
gesproken die een (technisch) geslaagd CRM-project van een half jaar na een 
maand volledig moesten terugdraaien omdat de organisatie weigerde het te 
gebruiken. Dat wil je niet meemaken! 
 
Ik adviseer je dus om voldoende aandacht aan ICT-adoptie te geven. Dat betaalt 
zich later dubbel en dwars terug. De stappen in deze whitepaper helpen je 
hopelijk om de goede aanpak te kiezen. 
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4 Tot slot 

Dit whitepaper is een soort brain-dump van alle kennis en ervaring die ik in de 
loop van de jaren heb opgedaan met ICT-adoptie. Het werkt voor mij. Neem dit 
allemaal vooral niet aan als een soort heilige waarheid. Ik daag je uit om aan de 
slag te gaan met wat ik heb beschreven en uit te vinden wat wel en niet voor je 
werkt. Feedback is welkom. Ik leer nog iedere dag bij. 
 
Mocht je niemand in je (project)organisatie kunnen vinden die dit kan- of wil 
doen, neem dan contact met me op. Ik heb flinke ervaring op ICT-adoptie gebied 
en dan kunnen we samen kijken of ik je verder kan helpen (hint-hint nr. 3). 
 
Meer informatie is te vinden op http://www.groeit.eu Verder ben ik te bereiken 
via e-mail (info@groeit.eu) of telefonisch (06-20894781). Wil je eerst graag iets 
meer over mij weten? https://www.linkedin.com/in/rvoortwist/  
 

4.1 Auteursrecht 

Op de inhoud van deze whitepaper is het auteursrecht van toepassing. Tenzij 
anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc) bij GroeIT 
 
Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan 
ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door GroeIT. 
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