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Activatie versus adoptie

Activatie
• Korte termijn
• Campagnematig
• Kennismaken met nieuwe functionaliteiten
• Activeren om direct te gebruiken 

Adoptie
• Lange termijn
• Stimuleren van structureel gebruik
• Sluit aan op de doelen van de organisatie



Aanpak

Ideaal

Technische implementatie

Activiteiten voor gebruikers

Adoptietraject

Algemeen



Adoptie
factoren

Bron: onderzoek Evolve, Universiteit Twente en Involve



Adop5e… 3 5ps

Betrek medewerkers

Stel een WOW op 
… en geef het goede voorbeeld

Haal drempels weg



Wie heeft een 
goed voorbeeld 

van adoptie?



Actueel
hoe houd je het 

online (samen)werken 
aantrekkelijk?



Vooraf betrekken

Betrek deelnemers voorafgaand aan de 
online meeting:
• Geef vooraf een vraag mee waar je 

tijdens de meeting op terug komt
• Invullen online vragenlijst
• (T)huiswerkpakketjes met tools die je 

tijdens de meeting gaat gebruiken > 
niets leukers dan échte post!



Knip het op

Deelnemen aan online meetings is behoorlijk 
intensief, vooral deze periode:
• Houd meetings kort: max. 1,5 - 2 uur
• Verdeel de inhoud over meerdere sessies 

of tussen collega’s
• Organiseer breakout-sessies in subgroepen
• Trechteren naar de inhoud 

1. individueel
2. subgroep
3. plenair



Ac5ef meedoen

Zorg dat de deelnemers zelf actief kunnen 
meedoen, niet enkel zenden. Gebruik 
activerende werkvormen:
• Stel gerichte, open vragen
• Brainstormen/samenwerken 

in online canvas 
• Online QUIZ 
• Stemmen 



Organiseer social talk

Op kantoor spreek je elkaar dagelijks, ook 
over niet werk gerelateerde zaken:
• Zorg voor online koffiemomentjes
• Ruim aan het begin van de meeting tijd 

in voor social talk
• Moet alles online? Buiten wandelen en 

even bellen om bij te praten of kort iets 
afstemmen werkt heel verfrissend



Help elkaar

Alhoewel we nu worden gedwongen om 
online (samen) te werken, is dat niet voor 
iedereen makkelijk:
• Help elkaar
• Iedereen heeft eigen leerstijl en –tempo: 

houd hier rekening mee
• Experimenteer en leer



De 5 tips op een rij… 

Betrek deelnemers vooraf

Knip het op

Zorg dat iedereen actief kan meedoen

Organiseer social talk

Help elkaar



Vragen…
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