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Inhoud presentatie

Waarom dit onderwerp op een Esri GIS Conferentie? 

Wat zijn key-users?

Wat is de rol van een key-user? 

Key-users in uw organisatie

Afsluiting
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ArcGIS: een Web GIS vol mogelijkheden
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Bron: Prosci ADKAR model
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Vanuit welke rol bent u bij deze sessie aangesloten? 

(Project) manager GIS gebruiker

Beheerder / IT Een andere rol?



ANNOUNCEMENT

Wat zijn key-users?
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Key-user

Schakel functioneel beheer

en gebruikersorganisatie

Vertegenwoordiger medegebruikers

Eindgebruiker

Kennis en ervaring met Web GIS

Interesse en affiniteit met ICT Vraagbaak voor collega’s

Weet wat er speelt binnen de afdelingWordt op de hoogte gehouden relevante ontwikkelingen

Geïnteresseerd in GIS en mogelijkheden

GIS bij oplossen vraagstukken

Wordt opgeleid
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Key-users in de organisatie

• Op verschillende plekken in de organisatie

• Verbinden GIS, business en processen

Beheer

Management

Afdeling X

Afdeling Y

Afdeling Z
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• Schakel tussen vraag eindgebruikers en Beheer: 
verbinden werkproces en techniek

• Draagvlak en adoptie door eindgebruikers

• ‘Spin in het web’ 

Meerwaarde van een key-user



ANNOUNCEMENT

Wat is de rol van 
een key-user? 
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Wat doet een key-user?

Kennis bijhouden

Pioneren

Samenbrengen

stakeholders

Gebruikers wensen

verzamelenTesten
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Hoe maakt u als key-user een project tot een
langdurig succes?

− Ambassadeur eindgebruikers

− Gebruikerstesten

− Inbreng proceskennis en wensen

Key-users in projecten en migraties
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De rol van een key-user stopt niet na een project 

− Stimuleren gebruik

− Inspiratie gebruikersgroepen

Key-users na project: operationeel



ANNOUNCEMENT

Key-users in uw
organisatie
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Wat als er geen key-users zijn? 

Waarom wordt dit niet

aangepast in het 

systeem?

Kijk eens wat een mooie

nieuwe toepassingen we 

hebben
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Wat moet een key-user kennen of kunnen? 

GIS & geo

Kennis & 
mensen

Processen & 
organisatie

IT & techniek



TEXT + IMAGE M

• Bottom – up

• Top – down 

• Hoe kunt u dit in uw organisatie toepassen?

Hoe ontstaan key-users binnen organisaties? 
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Het opleiden van key-users 

• De brug slaan tussen de businessvraag en GIS

• Combinatie van techniek en soft skills

• Toepassen binnen uw eigen organisatie 

Esri GIS 
Professional 
Programma

ArcGIS
Vakopleiding 
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Ter afsluiting: key-users

• Spin in het web

• Verbinden IT/Beheer en gebruikersgroepen 

• Verder kijken dan een migratie of project 

• Het betrekken van de ‘mensen’ kant in een verandering
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Wat neemt u mee?

(Project) manager GIS gebruiker

Beheerder / IT Een andere rol?
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Meer informatie

• Esri Nederland Opleidingen: 

− Esri GIS Professional Programma 

− ArcGIS Vakopleiding 

− Bekijk meer (virtuele) trainingen via esri.nl/opleidingen 

• Dienstverlening Esri Nederland:

− Hands-on hulp door GIS experts

− Ondersteuning bij of uitbesteding van project

− Samenwerking in Advantage Programma

− Bekijk de verschillende mogelijkheden op esri.nl/dienstverlening

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

https://www.esri.nl/nl-nl/opleidingen/esri-gis-professional-programma/home
https://opleidingen.esri.nl/arcgis-vakopleiding/
https://opleidingen.esri.nl/
https://www.esri.nl/nl-nl/services/dienstverlening/overview?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.nl%2Fdienstverlening
https://www.esri.nl/nl-nl/aanmelden-mailings?rmedium=www_esri_nl&rsource=%2Fmailings
https://www.esri.nl/nl-nl/support/home?rsource=https%3A%2F%2Fwww.esri.nl%2Fsupport



