
Spikes helpt je om je gebruikers   
enthousiast te maken over de 
veranderingen die de organisatie 
wil doorvoeren.
Het geheim zit in 1) een tijdige en heldere communicatie, 2) 
gebruikers snel de voordelen doen ervaren, 3) zorgen dat de 
feedback van gebruikers wordt gebruikt om bij te sturen, 4) 
een onderscheid maken tussen trainen en leren, 5) meten om 
te weten.

Gepersonaliseerde communicatie
Werknemers tijdig informeren over de verandering die eraan komt 
is erg belangrijk om betrokkenheid te creëren. Spikes zorgt voor een 
gedetailleerd communicatieplan, afgestemd op de eindgebruikers. Zo 
wordt er b.v. rekening gehouden met de verschillende persona’s binnen 
het bedrijf. Aangezien niet iedereen op dezelfde manier werkt en de 
beschikbare tools op dezelfde manier gebruikt, dient niet iedereen 
op dezelfde manier geïnformeerd te worden. Daarnaast hecht Spikes 
belang aan de bestaande samenwerkingsculturen van de teams binnen 
de organisatie. Zo zullen bepaalde teams sneller evolueren naar een 
open samenwerkingsplatform dan anderen. Het communicatiemateriaal 
zoals emails, posters, digital signage etc. wordt eveneens door Spikes 
voorzien. 

Spikes Adoption Services
Weerstand ombuigen naar ambassadeurschap van de verandering

WAAROM GEBRUIKEN 
KLANTEN DEZE 
OPLOSSING?

 Gepersonaliseerde communicatie   
     volgens gedetailleerd     
     communicatieplan

 Medewerkers ontdekken alles op    
     eigen tempo

 Medewerkers kunnen feedback   
    geven via verschillende tools

 Interactieve trainingen

 End-to-end begeleiding

 Kwalitatieve metingen
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Quick wins
Naast communicatie is het voorzien van de juiste documentatie een 
belangrijke pijler in het change management plan. Zelf-hulpgidsen en 
enkele tips & tricks die quick wins aantonen, helpen de eindgebruikers de 
tools te ontdekken op hun eigen tempo. Spikes helpt in het voorzien van 
deze documentatie door gebruik te maken van het Microsoft fasttrack 
center (FTC).

Het juiste feedbackmechanisme
Gebruikers dienen steeds ergens terecht te kunnnen met hun vragen 
over de veranderingen. Een gepast feedbackmechanisme is hiervoor 
zeker een must. Door te gaan kijken naar de huidige communicatie- en 
organisatiecultuur van het bedrijf, wordt er samen met de klant gezocht 
naar de ideale feedback tool. En natuurlijk wordt ook afgesproken hoe 
de feedback wordt gebruikt om bij te sturen.



Interactieve trainingen en leren van anderen
Volgens het 70:20:10 model doen mensen 70 procent van hun kennis op 
door ervaring op het werk, 20 procent door interacties met collega’s en 10 
procent door training. Spikes gebruikt deze inzichten door het voorzien 
van training materiaal en het geven van trainingen op real-life situaties. 
Zo worden er op voorhand relevante business scenario’s gedefinieerd die 
vervolgens a.d.h.v. rollenspellen in een interactieve training nagespeeld 
worden. Hierdoor kunnen de gebruikers zich sneller identificeren met de 
technologie en wat deze voor hen kan betekenen. 

De 20% kennis die verkregen wordt door interactie met anderen wordt 
aangemoedigd door key users te benoemen. Deze profielen zijn vaak 
social geangageerd, kunnen een sterke invloed uitoefenen op anderen 
en pikken nieuwe techonologieën doorgaans sneller op dan anderen. 
 

Meten is weten
Om te weten of de verandering een succes is geweest, zijn succescriteria 
van groot belang. Er wordt vooraf een benchmark opgemaakt zodat 
de resultaten na het project hiermee vergeleken kunnen worden. 
Succescriteria kunnen op kwantitatieve en kwalitatieve wijze gemeten 
worden. Zo helpt Spikes in het opmaken van gebruiksrapporten om het 
actief gebruik van de tools te vergelijken. Om kwalitatieve succescriteria 
zoals een verhoging in productiviteit te meten, worden gebruikerssurveys 
als maatstaf gebruikt. 

End-to-end begeleiding
Spikes zorgt voor een end-to-end begeleiding in het change 
management traject. Ook na de lancering van de tools, worden er 
wekelijks coachingsessies georganiseerd met de change agents. Zij zijn 
de aanspreekpunten en zijn zowel georafisch als functioneel gespreid 
doorheen de organisatie. In deze coachingsessies worden hun vragen 
door Spikes consultants beantwoord, zodat zij de antwoorden tot aan de 
eindgebruikers kunnen brengen.
Start vandaag nog met jouw verandering voor te bereiden a.d.h.v. de 
Microsoft 365 User Adoption Guide.

Onze klanten aan het woord:
Testimonial Lotus Bakeries:
“User adoption cruciaal 
De inbreng van de gebruikers was cruciaal in de keuzes die Lotus Bakeries 
maakte, en het succes van het project met een uitrol in niet minder dan 
18 vestigingen, is volgens Monique Huijsmans grotendeels te danken aan 
de aandacht die besteed werd aan user adoption. Het projectteam zette 
daarvoor diverse acties op poten: het aanduiden van key users in iedere 
vestiging, de organisatie van demo-sessies samen met Spikes, de creatie van 
flyers en Wiki’s... “
 
Testimonial BDO
“Spikes biedt training aan ambassadeurs die een voorname functie hebben 
binnen BDO, alsook aan key-users die dagdagelijks aan het werk zijn met de 
tools. De key-users trainen dan op hun beurt de andere users op, met optimale 
begeleiding van Spikes.”
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Contact

Voor meer informatie over de 
producten van Spikes, bel 
+32 (0)3 451 94 90, 
bezoek www.spikes.be 
of mail naar info@spikes.be.

Voor meer informatie over 
de producten en diensten van 
Microsoft, bel 
+32 (0)2 503 31 13 
of bezoek www.microsoft.be. 

https://spikes.be/lotus-bakeries/
https://spikes.be/bobcat/
http://www.spikes.be 
mailto:info%40spikes.be?subject=
mailto:www.microsoft.be?subject=

