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Valkuilen en Best 
Practices voor uw
Change aanpak in 
Project Management



Wie ben ik? • Barbara Welvaarts

• + 20 j Change Management & User 
Adoption consultancy



Ready, set, go…

Duur : +/- 1 ½ u

Vragen? Nadien kan je vragen stellen, stel gerust tussendoor 
vragen via het chatpaneel

Presentatie nadien beschikbaar



Change



Wat is Change?



Huidige 
Situatie

Overgang
Toekomstige 

Situatie

‘Een actie of proces waardoor iets anders wordt’



Dimensies van Verandering

Zakelijke kant Menselijke kant



Uitdagingen Menselijke kant van Verandering

• Emotionele uitdagingen
- Verandering wordt als pijnlijk ervaren

- Veranderen vergt (veel) energie

- Breken met oude gewoontes vereist zaken opgeven

- Constante afweging tussen ‘wat ik mogelijk verlies’, 
versus win (‘what’s in it for me’)

- Omgaan met onzekerheid

- Verandering zorgt sowieso voor angst en stress..

• Communicatie uitdagingen

• Implementatie uitdagingen



• Waar denk je dat leidinggevenden en PM’s hun mindset is tijdens het 

project?

• Waar denk je dat medewerkers zitten wanneer ze voor een verandering 

staan?

Huidige 
Situatie

Overgang
Toekomstige 

Situatie



Toekomstige 
Situatie

Huidige 
Situatie

Overgang



Toekomstige
Situatie

Overgang

Krachtige grip op 
medewerkers

Emotioneel geladen en  
chaotisch

Vaak onbekend en een 
bron van angst en stress

• We moeten meer aandacht besteden aan de overgangsfase
• We moeten mensen meer tijd geven, meer info bezorgen, meer coachen, ...
• We kunnen niet verwachten dat mensen alles meteen kunnen en begrijpen door hen 

alleen te trainen
• Leren is niet hetzelfde als mentaal klaar zijn voor de verandering

Huidige 
Situatie



Change Raster
Cynthia Scott & Dennis Jaffe



Veranderingsadoptie Curve

Vroege 
meerderheid

Late 
meerderheid Talmer

Overlopers Tegen-
standers

A

NeutraalSupportersAmbassadeurs

2,5% 13,5%

34% 34%

14%

2%



Change Management



Wat is Change Management?



Change Management

=

De coördinatie van een 

gestructureerde overgangsperiode

van één situatie naar een andere met 

als doel een blijvende verandering



Gestructureerde procesmethodologie + Tools

• PROSCI (TM)  

• ADKAR (TM)

• 6 Batteries of Change

• Lewin's change 
management model

• The McKinsey 7-S model

• Kotter's theory

• Nudge theory

• Bridges' transition model.

• Kübler-Ross' change curve.

• The Satir change 
management model.

• ... 



Gestructureerde procesmethodologie + Tools

• PROSCI (TM)  

• ADKAR (TM)

• Eigen Tobania methodologie, mix van verschillende 
methodologieën, best practices en ervaring



Niveaus Change Management?



De kernvaardigheid van het leiderschap om 

verandering in een organisatie mogelijk te maken

De strategische competentie ontworpen om de 

capaciteit en reactievermogen om te veranderen te 
verhogen

Change Management op het 

niveau van de Organisatie 



Het toepassen van een gestructureerd proces 
en set van tools om het menselijk aspect van 

een verandering te (bege)leiden en zo een 

gewenst bedrijfsresultaat te bereiken

Change Management op Project 

niveau



De focus bij change management is ook om 

individuele personen te helpen met hun 
overschakeling

Change Management op 

Persoonlijk niveau



Risico’s geen Change Management?



Zonder Change 
Management

Met  Change 
Management



Gedrag in de vallei der 
wanhoop met slecht beheerde 

change



Gevolg van slecht 
management van 

de menselijke kant 
van de Change

Weerstand tov de verandering van personeelsleden 
en managers

Niet bereid om Engagement aan te gaan en actief te 
gaan meedenken

Een grote dip in de productiviteit

Project gaat over budget

Project verlaat of geannuleerd

ROI voor het project is veel lager dan verwacht 



Change Management binnen 
een project



Het toepassen van een gestructureerd proces 
en set van tools om het menselijk aspect van 

een verandering te (bege)leiden en zo een 

gewenst bedrijfsresultaat te bereiken

Change Management op Project 

niveau



Wanneer is je Project succesvol?



Wanneer is je project een succes?



PROSCI  Project Change Triangle

Prosci® PCT
TM

Model

Deze 3 pijlers zorgen 
samen voor het succes 

van je project



Wanneer is je project een succes

Prosci® PCT
TM

Model

Wordt de oplossing/ verandering 

gebruikt/ toegepast?



Onderzoek toont 
aan dat de meeste 

projecten 

stranden om niet-
technische 

redenen

 25% faalt om technische 
redenen
Bv. de vraag kan niet in kaart gebracht 

worden, problemen qua schaalbaarheid, 

problemen met overerving oude systemen, IT 

overload etc. 

 75% faalt om niet-

technische redenen BV. geen 

aanvaarding van de oplossing, 

vaardigheidsproblemen, communicatie issues, 

problemen met project resources etc.



“Change Management =

“Soft Side” van de verandering, de 
mensen meekrijgen, dus geen directe 

ROI” 



Change Management zorgt ook voor het behalen 
van de financiële doelstellingen

• Snelheid van Adoptie

• Gedegen Gebruik

• Gedegen Kennis

3 menselijke 
factoren van ROI



Kans Succes project vs Goed 
Beheerde Change



MEER

MEER

MEER

Gefaalde projectresultaten

Verlengde projectplanningen

Bijkomende projectkosten

Lage adoptie en gebruik

kans om doelstellingen te 
behalen

kans om op schema te blijven

kans om binnen budget te 
blijven

Persoonsgebonden ROI 
verwezenlijken

ZONDER CHANGE MANAGEMENT MET CHANGE MANAGEMENT

Medewerkers voelen zich verrast en belaagd 
door de verandering

Medewerkers voelen zich klaar, 
beslagen en ondersteund



Prosci® 3-Fases Change 
Management proces



Prosci ® 3-Fases Change Management Proces

Fase 3: Verankering van de Verandering

Feedback verzamelen en 
analyseren

‘Gaps’ bepalen en onderzoeken en 
weerstand beheren

Correctieve acties implementeren 
en successen vieren

Fase 2: Beheren van de Verandering

Ontwikkel je Change Management plannen Actie ondernemen en plannen implementeren

Fase 1: Voorbereiden voor de Verandering

Definieer je Verandering
Bereid je Change Management 

Team voor
Ontwikkel je Sponsorschap Model



Implementatie van de 
Verandering



Wanneer/ Waar Change 
Management in je project?



Design

Build

Test

Plan

Review

Launch





Combinatie PM / CM



Idealiter van 
bij begin 

betrokken



Wie is er betrokken bij Change 
Management binnen een project?



Medewerker

Teamlead

Executive 
Manager

Change managerProject manager
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Sponsor

MarCom

IT Manager

Ontwikkelaars

Helpdesk

HR Manager

F/ B Analist

…



Wie kan je nog helpen binnen de 
organisatie om van je change een 

succes te maken?



A

Sponsor

✓ Leider

✓ Visionair

✓ Actieve 
communicator

Ambassadeur

✓ Business expert

✓ Mentor

✓ Netwerker

Coach

✓ Praktijkexpert

✓ Tech savvy

✓ Probleemoplosser



- Actief en visibel sponsorship
- Dé belangrijkste bijdrager tot een 

succesvolle verandering
- Executive en Senior manager die change 

initiatieven authoriseert, er de leiding in 
neemt en budget sponsort

- Bouwt Coalities

- Communiceert direct met  de 
medewerkers over waarom de 
verandering nodig is



Hoe helpen Ambassadeurs
tijdens de change?

Ambassadeurs helpen om de druk op de middelen van het ProjectTeam te 

verminderen en de betrokkenheid in de organisatie te stimuleren.

Ambassadeurs helpen om:

Een golf van enthousiasme te creëren die 

adoptie stimuleert

Een kring van invloed te bouwen binnen hun

teams.

De nieuwe manieren van werken tot leven te

wekken

Business uitdagingen te identificeren en

mogelijke oplossingen voor te stellen.

Feedback te geven aan het Projectteam en de 

sponsors.

1

2

3

4

5

A



- Hulp op de werkvloer

- Kent de tool/ project/ methodologie.... 
én de business

- Link tussen business/ medewerkers en 
Project Team

Coach

✓Praktijkexpert

✓Tech savvy

✓Probleemoplosser



Hoe kan ADKARTM helpen?



ADKAR(TM): 5 Bouwstenen voor een succesvolle Change



AWARENESS

Wat is de aard van 
de verandering?

Waarom is de 
verandering nodig?

Wat is het risico als
we niet veranderen?



Sponsor







Kies de juiste 
zender, kanaal en
moment voor de 

communicatie van
je boodschap



DESIRE

Wat haal ik er uit
(WIIFM)?

Een persoonlijke
keuze/beslissing

Een beslissing om 
actief mee te doen





Sponsor Ambassadeur





A



KNOWLEDGE

Begrijpen hoe te 
veranderen

Training rond 
nieuwe processen
en toepassingen

Nieuwe 
vaardigheden leren











Coach + 
Support team 

& Platform



ABILITY

De bewezen capaciteit
om de verandering in 
praktijk toe te passen 

Bereiken van de gewenste 
verandering in gedrag of

werkuitvoering



Theorie kan niet omgezet 
worden in praktijk



Coach + 
‘Floorwalkers’

Ambassadeur



Toekomstige
Situatie

Overgang

Krachtige grip op 
medewerkers

Emotioneel geladen en  
chaotisch

Vaak onbekend en een 
bron van angst en stress

• We moeten meer aandacht besteden aan de overgangsfase
• We moeten mensen meer tijd geven, meer info bezorgen, meer coachen, ...
• We kunnen niet verwachten dat mensen alles meteen kunnen en begrijpen door hen 

alleen te trainen
• Leren is niet hetzelfde als mentaal klaar zijn voor de verandering

Huidige 
Situatie



KISS



REINFORCEMENT

Acties toegespitst op het  
verhogen van de 

waarschijnlijkheid dat de 
verandering blijvend zal zijn

Erkenning en beloning die 
de verandering 
ondersteunen







“Change Management =

User adoption = Training” 





ADKAR VS Change Statussen

RAKDA



A
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Change Management Tips



▪ Zorg voor kristalheldere 
communicatie 

▪Hou rekening met de cultuur

▪ Pas je tempo aan

▪ Zorg voor verantwoording

▪Meet je succes



Kies de juiste 
zender, kanaal en
moment voor de 

communicatie van
je boodschap Voor Tijdens Nadien

Insights



Begeleid 
mensen 

doorheen de 
verandering

Informeer
Communiceer

Motiveer

Luister
Deel

Begrijp

Vier
Beloon

Motivatie

Faciliteer
Los Problemen op

Motiveer

Change Raster
Cynthia Scott & Dennis Jaffe

Focus op de 

Externe Omgeving

Focus op 

Zichzelf
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Ontkennen

Weerstand Ontdekken

Engagement 
aangaan



Change Raster
Cynthia Scott & Dennis Jaffe

Mét User 
Adoption

Aligneren

Maximale 
Communicatie

Motivatie opwekken

Vaardigheden 
ontwikkelen

Kennis Delen

Mogelijke Strategie



Beperk
negatieve 
gevolgen

Wees ervan BEWUST dat 
hoe je iets gedaan krijgt 
ook beïnvloedt wordt door 
dingen die je niet ziet.

• Overtuiging

• Perceptie

• Traditie

• Waarden

• Gevoelens

• ….

Dus je moet uitzoeken wie 
welke drijfveren heeft en 
wat hen tegenhoudt om te 
veranderen



‘Name it to 
Tame it’



Vier 
successen



‘Change 
Moeheid’









Project Management

Change Management

Focus op de Technische kant om van de 
huidige situatie naar de toekomstige te 
gaan 

Focus op de Menselijke kant om van de 
huidige situatie naar de toekomstige te 
gaan 

Reden/ 
Trigger 

Verandering
+=Succes

Design

Develop

Deliver

Embrace

Adopt

Use

+ =



Vind de 
juiste 
balans

Sowieso:
- Change plan gekoppeld aan de visie en strategie van het bedrijf en project

- Algemene Roadmap met deliverables, in tandem met projectplan

- Communicatiestrategie en plan (ADKAR)

- User Adoption Roadmap & deliverables

- Stakeholder Management

- Change Agents: Sponsor, Ambassador, PM, CM, User Adoption Specialist, 
Communicatieverantwoordelijke

- Vinger aan de pols + bijstuurmogelijkheden

- KISS



https://www.tobania.be/en-gb/



