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Hoe creëer je dan zo’n positief 
leerklimaat?
De werkgroep “Leren boven kennis – hoe 
creëer je een positief leerklimaat?” van het 
HRM Kennisnetwerk verdiepte zich een jaar 
lang in dit onderwerp. Voor de deelneem-
sters was het een intensief en mooi proces. 
Ze verzamelden informatie uit talloze boe-
ken, artikelen, youtube-filmpjes, whitepa-
pers en websites. Ze deden onderzoek naar 
best practices in hun eigen organisaties en 
voerden gesprekken met deskundigen. 

De belangrijkste inzichten die ze tijdens 
hun onderzoek opdeden vatten ze samen 
in negen succesfactoren die van leren een 
leerbelevenis maken. Vervolgens maakten 
ze die tastbaar tijdens een festival voor 
vakgenoten waarin alle negen succesfacto-

ren aan bod kwamen. Het festival is opgezet 
als een mooie metafoor voor een positief 
leerklimaat, bestaande uit leerbelevenissen. 
Hoe dat eruit zag, klonk en voelde is terug 
te vinden op www.festivalsense.nl. Met dit 
whitepaper delen ze hun kennis ook met 
degenen die er niet bij waren, of die de 
opgedane kennis willen opfrissen. Ze hopen 
hiermee collega’s van binnen en buiten het 
vak te inspireren om in hun eigen (werk-) om-
geving een beweging in gang te zetten: naar 
een positief (of nog positiever) leerklimaat.

De leden van de werkgroep nodigen jou, de 
lezer, van harte uit om te reageren op dit 
whitepaper. Ze zijn enorm benieuwd wat 
je doet met het aangeboden materiaal en 
kijken uit naar een uitwisseling, feedback 
en “verder leren”. Mail hen via    
info@kennisnetwerkhrm.nl

Een uitgebreide lijst van de geraadpleegde bronnen en andere inspiratie vind je op de 
site www.festivalsense.nl/35/inspiratie.

Hoe creëer en implementeer je 
een positief leerklimaat?
Ieder kind wil leren. Vanaf de geboorte 
doet het de hele dag niets anders. 
Van leren lachen tot lopen, van praten 
tot fietsen, van tekenen tot zichzelf 
aankleden. Het hele leven is één 
opwindende leerbelevenis. Een kind 
valt en maakt vergissingen, maar blijft 
proberen. De beloning is er immers 
naar: op een dag heeft het een nieuwe 
vaardigheid onder de knie, die direct 
nuttig of plezierig is. 

Ook volwassenen leren het beste wanneer 
ze geïnteresseerd en gemotiveerd zijn. 
Als ze kennis en vaardigheden kunnen 
ontwikkelen op een manier die bij hen 
past, en waar ze direct wat aan hebben. 
Vaak gaat dit leren vanzelf, maar je kunt 
ook een handje helpen met het aanbieden 
van leerbelevenissen in het werk. Daar-
mee creëer je een positief leerklimaat, 
en daar is elke organisatie bij gebaat. 
Want enthousiaste medewerkers die 
willen blijven leren zijn het hart van elke 
onderneming. Met recht: het menselijk 
kapitaal. 

 De werkgroep bestaat uit:

Mieke Schaminée Josine van de Wal Eline Lankhuijzen

Wanda Toxopeus Astrid van de Ven Heleen Goet
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Nederland heeft aan het begin 
van de 21e eeuw de ambitie 
neergezet om zich te ontwik-
kelen tot een van de meest 
dynamische en concurrerende 
kenniseconomieën van Europa 
(SER, 2002). 

Wat is dat, een leerklimaat? 
Een leerklimaat is een mentaal klimaat. Het is het geheel van opvattingen dat in een 
organisatie heerst over (het belang van, al dan niet permanent) leren. Het leerklimaat 
kan dor en droog zijn, of misschien zelfs non-existent. Binnen een rijke leerwerkomgeving 
daarentegen heerst een cultuur waarin de waarde van continu leren en ontwikkelen wordt 
gedragen en geleefd. Cultuur is vaak moeilijk te veranderen. Toch kun je door het facili-
teren van leerbelevenissen sturen op een rijkere leeromgeving. Eén waarin professionals 
zelfsturend leren en hun toegevoegde waarde leveren aan het organisatieresultaat, en dit 
bovendien met plezier doen. De werkgroep formuleerde de volgende negen succesfactoren 
die nodig zijn om zo’n leeromgeving te creëren. Deze bepalen in meer of mindere mate of 
een ontwikkeltraject inderdaad als een leerbelevenis ervaren wordt.

Waarom een leven lang leren?

Verwezenlijking van die ambitie zal in 
sterkere mate moeten komen uit zowel 
verhoging van de arbeidsproductiviteit 
als uit het innovatievermogen van on-
dernemingen. Omdat er door vergrijzing 
en ontgroening een lagere groei is van 
het arbeidsaanbod, en kennis bovendien 
snel veroudert. Dat maakt hoogwaardige 
ontwikkeling en levenslang leren door de 
gehele beroepsbevolking noodzakelijk. 
Zij is immers de primaire draagster van 
kennis. Organisaties kunnen de aanwe-
zige expertise up to date houden door 
nieuwe kennisdragers binnen te halen én 
door medewerkers te helpen zich conti-
nu te ontwikkelen. Dat alles zonder te 
veel te willen formaliseren en controle-
ren, want daarmee help je de zo nodige 
creativiteit en innovatie om zeep. Een 
positief leerklimaat is dus essentieel.
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Het ideaal: zelfsturend leren in 
een rijke leeromgeving
Voor een organisatie is het wenselijk als 
het leren van medewerkers is gericht op 
het bereiken van de organisatiedoelen. De 
centrale vraag voor managers en HRD-pro-
fessionals (Human Resource Development) 
is: ‘Hoe beïnvloed of stuur je het leren in 
die gewenste richting?’

Het helpt wanneer je als organisatie 
leerervaringen aanbiedt waar medewerkers 
om vragen, waar ze op zitten te wachten. 

Je wilt voorkomen dat leren aan mensen 
wordt opgedrongen. En je wilt dat hetgeen 
je aanbiedt ook nog ruimte laat voor eigen 
keuzes, dat het aansluit bij leerstijlen en 
-behoeften, en dat mensen er zelf beteke-
nis aan kunnen geven. Leren is gekoppeld 
aan emoties, het mag “pijn doen”, maar 
leren mag ook leuk zijn! Kortom: leren is 
het meest effectief wanneer mensen er 
intrinsiek gemotiveerd aan beginnen. Als ze 
weten waar ze het voor doen en als ze zelf 
mogen kiezen. Dàt is zelfsturend leren in 
een rijke leerwerkomgeving. Voor organisa-
ties een ideaal om na te streven!

1.  Intrinsieke motivatie - 
eigen keuze

  Bewuste keuze, vrije wil, geen 
verplichting, zelf aan het stuur

2.  Open tolerante sfeer - 
veiligheid om fouten te maken 

  Foutentolerantie, feedback geven en 
ontvangen

3. Buiten kaders denken
 Out-of-the-box, creativiteit

4.  Emoties: inspiratie - lol maken 
- humor - passie 

  Niet alleen cognitief, maar ook 
sociaal-emotioneel

5. Informeel leren 
  Het niet-formele leren, buiten 

formele trainingssetting, door te 

doen, op de werkplek

6. Activiteit én ontspanning 
 Mindfulness, leren in actie, yoga

7.  Differentiatie: leren moet 
aansluiten bij individuele 
leerbehoefte

  Leervoorkeuren, leerstijlen, 
leerlandschappen

8. Eigen verantwoordelijkheid
  Self management als learning skill

9.  Talentbenadering versus 
deficiet benadering

  Positieve psychologie, versterken 
van sterke punten i.p.v. aanvullen 
tekorten, energie gevend

Negen succesfactoren leerbelevenis
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Trends in leren en ontwikkelen
Onderzoeker Matthijs Leendertse et al. constateren in hun rapport The Future of 
 Learning: Preparing for Change dat op dit moment een aantal trends te herkennen 
is op het vlak van leren en ontwikkelen. De belangrijkste zijn personalisering, 
samenwerking en informalisering van leren. Ze leiden naar nieuwe vormen 
van leren. Leendertse et al. brachten deze trends, de achterliggende 
maatschappelijke ontwikkelingen, de bijbehorende nieuwe vaardigheden en 
nieuwe leermethoden bijeen in een “Conceptual map of the future of learning.” 

 “ The future of learning: preparing for change”
 biedt een aantal relevante inzichten voor professionals. Onder andere:

1.   Het nieuwe leren voor hoger opge-
leiden

De (hoger opgeleide) werkende in de toe-
komst heeft specifieke eigenschappen zoals 
zelfsturing, flexibiliteit, ambities, drang 
tot samenwerken en samen leren. Bij deze 
werkende past een bepaald type leren. 
Zoals Leendertse het noemt: “Het nieuwe 
leren anno 2020” .

2.  De rol van technologie wordt steeds 
groter

Technologie geeft talloze mogelijkheden 
om leren te faciliteren, die vaak plaats- en 
tijdonafhankelijk zijn. Het zal daarom een 
onlosmakelijk onderdeel zijn van de nieuwe 
werk- en leeromgeving. Je hebt bijvoor-
beeld gamification, mobile learning, learn-
ing-apps en MOOC’s. (Massive Open Online 
Courses). De voordelen voor ontwikkeling 
binnen arbeidsorganisaties zijn bijzonder 
groot. De technologie zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat (de aandacht voor) samenwerkend 
leren via computer of andere devices een 
enorme vlucht heeft genomen. De metafoor 
van het ‘netwerk’ is hierbij belangrijk: le-
ren is het leggen van nieuwe verbindingen. 

3.  Leren als bijdrage aan de onderne-
mingsstrategie

Het belang van leren en ontwikkelen binnen 
organisaties zou zo evident moeten zijn, 
dat het wordt omarmd als een strategische 
aangelegenheid. Een manager HRD zou niet 
meer mogen ontbreken in de hoogste over-
legorganen in bedrijven. 

HRD is een strategisch vakgebied dat niet 
alleen gaat over didactiek en program-
ma-ontwerp. Het gaat ook meer en meer 
over de stimulans/versnelling die perso-
neelsontwikkeling kan geven aan strategie 
en concurrentievoordeel. HRD-professionals 
worden steeds meer uitgedaagd om – al 
is dat een complexe aangelegenheid - de 
opbrengsten van HRD-investeringen aan te 
duiden in termen van Return on Investment.

4.  Leren verplaatst zich weer naar de 
werkvloer

In het industriële tijdperk ontstond de 
neiging om theorie off the job te leren 
en de toepassing in de praktijk pas later  
te laten plaatsvinden. Dit moeten we nu 
weer afleren. Leren in en door de praktijk 
is cruciaal om transferproblemen – het 
niet toepassen van de nieuwe kennis of 
vaardigheden - te voorkomen. Je ziet 
dan ook dat het leren zich steeds meer 
verplaatst van het trainingslokaal naar de 
werkvloer. Daarmee is het transferpro-
bleem direct een stuk kleiner. Benodigde 
theorie wordt bijvoorbeeld aangeboden 
via E-learning of andere moderne appli-
caties, just-in-time beschikbaar. Praktijk-
cases vormen de centrale stof, of boot-
camps zorgen voor het direct toepassen 
van theorie in actuele en complexe vraag-
stukken. Het leren van vandaag is leren 
door te doen in de praktijk, met directe 
feedback en resultaat. We zijn in feite 
weer terug bij het “natuurlijke leren”.
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Met de introductie van het 70/20/10 
model door Charles Jennings (2002) is het 
informele leren op de werkplek echt op de 
kaart gezet. Onderzoek laat zien dat 90% 
van het leerresultaat wordt bereikt door 
informeel leren op de werkplek en door 
sociaal leren. De bijdrage van het for-
mele leren “off-the-job” is slechts 10 %. 
Hiermee is het belang van de werkplek als 
rijke leeromgeving nogmaals onderstreept. 
Meerdere aspecten van werk hebben een 
groot leerpotentieel. Bijvoorbeeld de 
sociale omgeving (collega’s), de infor-
matieomgeving (boeken, internet, etc.), 
maar ook het opleidingsaanbod (tot welke 
opleiding heeft een werknemer toegang 
indien nodig?).

5.  Organisatiecultuur bepalend voor 
leerklimaat

Toch is niet elke werkomgeving al geschikt 
als leeromgeving. Hoe zorg je ervoor dat 
in de werkomgeving een positief leerkli-
maat heerst? Dit is een complex vraagstuk, 
dat voor een groot deel te maken heeft 
met cultuur. We weten dat cultuur moei-
lijk beïnvloedbaar is en dat het ook nog 
eens een traag proces is. Het vraagt om 
aandacht en geduld.
Uit onderzoek naar leerklimaat van Mirjam 
Baars in 2003 blijkt dat een exploratief 
leerklimaat gezien wordt als een positieve 
leeromgeving. Dat wil zeggen: een klimaat 
waarin mensen worden uitgenodigd te on-
derzoeken en te experimenteren. Waarin 
ze zelf keuzes mogen maken en van fouten 
mogen leren. Dit in tegenstelling tot een 
regulatief leerklimaat.

Conceptual map of the future of learning 
(Leendertse, 2011)

6. Natuurlijk leren vraagt wel om regie
Dat klinkt heel mooi, leren op de werkplek. 
Alsof het “vanzelf” gebeurt en je er niets of 
nauwelijks iets aan hoeft te doen. Maar als 
je leren strategisch wilt inzetten, zal je het 

op cruciale momenten toch moeten sturen 
of regisseren. Gelukkig kan dat, zonder 
terug te hoeven grijpen op sterk geforma-
liseerde vormen van leren. Om leren te 
bevorderen kan bijvoorbeeld reflectie op 

het werk worden ingezet. Heel praktisch 
kan dat eruit zien als het gebruik van een 
feedback app of een teamontwikkel-app, of 
door het starten van een intervisiegroepje 
om dilemma’s te bespreken.
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Best practices: 
Do try this at home…
Een aantal toonaan gevende bedrijven uit 
het Kennisnetwerk HRM is al succesvol met 
de implementatie van leren in een positief 
leerklimaat.  Twee voorbeelden. 

KLM Leergangen ‘Route 53’ en 
‘World Business Master Class’ 
KLM wil zich positioneren als de meest 
klantgerichte luchtvaartmaatschappij. 
Passagiers worden niet simpelweg vervoerd. 
Ze maken een ‘journey of inspiration’, ze 
hebben de ‘KLM experience’. Het cabine-
personeel is de aangewezen groep om dit 
verschil te maken. Daarom zijn voor de 
zogenaamde een- en tweebanders (cabine-
personeel) respectievelijk de ‘route 53’ en 
de ‘World Business Master Class’ ontwik-
keld. Bij beide is het uitgangspunt, dat 
deelnemers zich een competentie als klant-
gerichtheid gemakkelijker eigen maken 
en doorontwikkelen wanneer ze die zelf 
ervaren hebben. Deze twee leerinterventies 
zijn uitgesproken voorbeelden van wat de 
werkgroep een ‘leerbelevenis’ noemt. 

Route 53
Bij de professionaliseringstraining ‘Route 
53’ wordt cabinepersoneel uitgenodigd 
om door de bril van hun talent naar hun 
werk te kijken. Dat betekent: meer taken 
zoeken die ze vanuit dat talent kunnen 

doen, zodat ze daar meer rendement uit 
halen en meer plezier aan beleven. 

Wanneer je werkt vanuit het algemene 
profiel voor cabinepersoneel zeg je eigen-
lijk: “Wat kun je nog niet en waarin moet 
je je nog ontwikkelen?” (deficiet-benade-
ring). In plaats daarvan wordt de deel-
nemers gevraagd, door middel van een 
talentscan die ze van te voren invullen: 
“Wat is jouw talent? En hoe kan je dat 
nog verder ontwikkelen en inzetten?”. 
De resultaten worden gepresenteerd in 
een zogenaamd talentenpaspoort.

Waarom is dit een best practice voor een 
positief leerklimaat? 
Door de focus op hun talent krijgen men-
sen vanzelf meer zin en energie (intrin-
sieke motivatie) om ermee aan de slag 
te gaan. Wie in een positieve stemming 
is, staat meer open om te leren of te 
veranderen. 

Resultaat?
Minder weerstand wanneer ze even door 
een zure appel heen moeten bijten en 
uit de veilige zone stappen, wat bij leren 
nu eenmaal soms nodig is. Het eigen 
talent werkt vervolgens als een hefboom 
voor andere competenties (talentbena-
dering).
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World Business Master Class
In de ‘World Business Master Class’ wordt 
de deelnemer door een aantal stewar-
dessen ontvangen. Ze nemen de jas van 
de cursisten aan en geven hen een wel-
komstdrankje, als waren ze zelf een gast 
aan boord. De opleidingsruimte is in een 
restaurant-achtige stijl ingericht met ele-
menten van Marcel Wanders, de ontwerper 
van het servies in de KLM-WBC. Hierdoor 
voelt de deelnemer zich heel welkom en 
gewaardeerd. 

Het trainingsprogramma wordt als een me-

nukaart gepresenteerd. De trainer vertelt 
bij het uitdelen ervan iets meer over het 
programma van de dag. In beide situaties 
is duidelijk de parallel te herkennen met 
die aan boord, waar van de Cabin Atten-
dants verwacht wordt dat ze de menukaart 
persoonlijk aan de passagiers uitdelen en 
er iets over vertellen. 

De theorie staat niet in een saaie stapel 
papier met tekst, maar is speels verwerkt 
in een E-magazine à la de LINDA. met de 
naam van de deelnemer. In dit e-magazine 
staat gastvrijheid centraal. Een van de 

artikelen vertelt bijvoorbeeld welke vijf 
“golden rules” hotel The Grand hanteert. 
De lezer(es) die voor KLM de origineelste 
vijf golden rules aan boord bedenkt, wint 
een high tea in The Grand. Tijdens een 
spel waarin ze weer in hun eigen rol aan 
boord moeten kruipen, worden ze zich be-
wust van hun eigen rol als gastvrouw/-heer 
en maximaal gestimuleerd om deze aan 
boord te optimaliseren.

Waarom is dit een best practice voor een 
positief leerklimaat? 
In dit speelse programma zitten allerlei 

elementen die maken dat de deelnemer 
vrolijk wordt, zich gewaardeerd voelt en 
persoonlijk aangesproken. Allemaal emo-
ties die de intrinsieke motivatie kunnen 
versterken. Doordat de Cabin Assistants 
ervaren hoe het is om gast te zijn in een 
service-verlenend bedrijf, wordt conti-
nu de parallel getrokken met hun eigen 
werk. 

Resultaat
Door het inzetten van ervaringsgericht 
(informeel) leren, wordt klantgerichtheid 
effectief eigen gemaakt
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Serious Gaming bij 
ABN AMRO 
In 2011 zette ABN AMRO Serious Gaming 
in ter ondersteuning van een cultuur- en 
integratieprogramma. Het spel versterkte 
en vergemakkelijkte de beleving en over-
dracht van informatie. 

Context
In 2010 fuseerden Fortis Bank Nederland 
en ABN AMRO. Een van de voornaamste 
speerpunten bij de succesvolle integratie 
van de twee organisaties was het creëren 
van een gezamenlijke cultuur, waarin 
de klant centraal staat. De eerste busi-
nessline waar dit proces begon was Retail 
Nederland. Deze richt zich op particuliere 
klanten en heeft circa 5.500 medewerkers. 

De verandering die moest worden ingezet 
had twee doelen:
1.  Integratie: het tot één geheel maken 

van medewerkers na de reorganisatie, 
omgaan met weerstand en andere bij-
behorende emoties.

2.  Change: een verandering in gedrag en 

Ook werd feedback gegeven op het gegeven 
antwoord. Net als een not so serious game 
heeft Serious Gaming het competitie-ele-
ment. Tijdens de fysieke bijeenkomsten 
speelden medewerkers in duo’s. 

Waarom is dit een best practice voor een 
positief leerklimaat?
Serious Gaming is vernieuwend en biedt 
ruimte om buiten de kaders te denken 
en doen. Het is fun en biedt een veilige 
omgeving om te leren en fouten te maken. 
De game is ‘leren door te doen’. Op film-
opnames is te zien hoeveel vrolijkheid, 

werken (nieuwe cultuur, kernwaarden 
en way of working per functie).

Wat moesten medewerkers leren?
De medewerkers van Fortis en ABN AMRO 
moesten elkaar, de producten en de 
diensten leren kennen, en bovendien 
een nieuwe manier van werken. Nieuw 
gedrag in een nieuwe cultuur, waarbij de 
klant centraal staat en waarbij geleefd 
wordt naar de kernwaarden Vertrouwd, 
Deskundig en Ambitieus. Met als resultaat 
concreet, zichtbaar ander gedrag, waarbij 
de klant zich echt klant zou voelen.  
 
Om deze ruim 5000 medewerkers op een 
efficiënte manier mee te nemen in de ver-
andering,  werd een online platform voor 
Serious Gaming ingezet. Het was een plek, 
waar men “spelenderwijs” kennis kon ma-
ken met en ervaren wat de nieuwe manier 
van werken bij de nieuwe bank inhoudt. 
De game, die in vormgeving en manier van 
spelen wel wat leek op het velen welbe-
kende The Sims, werd ondersteund door 
fysieke bijeenkomsten

Aanpak
Eind 2010 is gestart met de eerste game 
rondom de kernwaarde ‘Vertrouwd’. Hij 
werd ingezet bij  medewerkers die klanten 
te woord moeten staan. Of dat nu telefo-
nisch is, op afspraak of wanneer ze spon-
taan binnenlopen op kantoor. Vervolgens 
zijn in 2011 nog games ontwikkeld rondom 
de thema’s Deskundig en Ambitieus.

In iedere game werden verschillende situ-
aties met klanten neergezet en vragen ge-
steld die de medewerker kon beantwoorden. 

uitbundigheid en fanatisme dat bij deelne-
mers teweeg bracht.

Resultaat
Medewerkers kregen voldoende beeld bij 
de relevantie van de gewenste verandering 
en leerdoelen, waardoor de wil om mee te 
doen groter werd. 
Hoewel alle medewerkers mee moesten in 
de integratie, konden ze zelf het moment 
bepalen waarop  de game gespeeld werd. 
Dat ook dit een ‘succesfactor’ was, bleek 
uit de resultaten: gemiddeld werd de 
game per persoon drie keer gespeeld.
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Nadat de negen succesfactoren geformu-
leerd waren vroeg de werkgroep zich af: 
waar vind je deze factoren, dit ideale plaat-
je? En hoe leg je mensen met een professio-
nele interesse in leren uit wat een leerbele-
venis is? Een intensieve brainstorm leverde 
het antwoord: door ze leerbelevenissen aan 
te bieden die alle negen succesfactoren in 
zich hebben. In de vorm van een festival als 
metafoor voor een positief leerklimaat! De 
groep noemde het SENSE, omdat alle zintui-
gen zouden worden aangesproken tijdens 
zinvolle activiteiten.

Het SENSE festival werd werkelijkheid 
op 7 november 2013. Circa 130 HR-pro-
fessionals, adviseurs en lijnmanagers 
met interesse in het ontwikkelen van 
zichzelf en anderen kwamen naar het 
Gelderse Zeumeren.
Gedurende de dag boden partners uit 
het vakgebied een groot aantal informa-
tieve, innovatieve en reflectieve sessies 
aan. Ze deelden ervaringen en presen-
taties. Alle zintuigen werden geprikkeld 

SENSE festival:  
zelfsturend leren in het 
kennisnetwerk HRM 

om bezoekers aan het denken te zetten 
over hun professionele uitdagingen bij de 
ontwikkeling van medewerkers. Er werd 
verteld, gepraat, gelachen, gevoeld, 
ingespannen, ontspannen, gekeken, 
gedaan, gedacht en gespeeld.
De deelnemers kozen hun eigen idea-
le route door de dag, gaven hun eigen 
inbreng en namen mee wat ze konden 
gebruiken in hun eigen werk: ontwikke-
ling van de mens als professional in een 
balans tussen voldoening en prestatie.

Do try this at home -  
een festival als metafoor 
Er zijn verschillende manieren om te 
werken aan een positief leerklimaat. 
Immers, het concept leerbelevenis 
heeft meerdere succesfactoren, maar 
hoeft niet per se aan alle negen te 
voldoen. Een festival zoals SENSE inspi-
reert, omdat het concrete voorbeelden 
van leerbelevenissen biedt en een 
sfeer creëert die leidt tot een positief 
leerklimaat.

Een verrassende opening van het SENSE festival met Tai Chi Chen
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Brainstorm: festival als metafoor voor een positief leerklimaat Van brainstorm naar realisatie, het SENSE festival 

festival SENSE
e r v a a r  d e  k r a c h t 

van een posit ief  leerklimaat

4
5

6
7

8
9

10

11

3

2
1

P r o g r a m m a 
0 8 : 4 5  —  0 9 : 1 5  o n t v a n g s t  e n  r e g i s t r a t i e             

0 9 : 3 0  —  1 0 : 0 0  O p e n i n g  i n  s t i j l

1 0 : 0 0  —  1 0 : 0 5  W e l k o m  e n  i n t r o d u c t i e  d o o r  b e s t u u r    
   K e n n i s n e t w e r k  H R M  G r o t e  B e d r i j v e n   

1 0 : 0 5  —  1 1 : 0 0  P l e n a i r e  s t a r t s e s s i e  d o o r  & S a m h o u d

1 1 : 1 5  —  1 2 : 1 5  L e e r b e l e v e n i s  r o n d e  1

1 2 : 1 5  —  1 3 : 4 5  l u n c h                                                                 

1 3 : 4 5  —  1 4 : 4 5  L e e r b e l e v e n i s  r o n d e  2

1 5 : 1 5  —  1 6 : 1 5  L e e r b e l e v e n i s  r o n d e  3

1 6 : 3 0  —  1 6 : 4 5  P l e n a i r e  e i n d s e s s i e  d o o r  & S a m h o u d 

1 6 : 4 5  —  1 7 : 3 0  b o r r e l

a ct iv ite iten
N a a s t  d e  l e e r b e l e v e n i s s e n  z i j n  e r  o o k  e n k e l e  a n d e r e  a c t i v i t e i t e n 
J e  k u n t  j e  h i e r v o o r  i n t e k e n e n  b i j  d e  r e g i s t r a t i e .  l o c a t i e :  p l e i n 
1 2 : 1 5  —  1 3 : 45  St i ltewandel ing  Ina  Smittenberg

1 2 : 1 5  —  1 7 : 30  Een  stoelmassage  verzorgd door Job  Massage 

1 2 : 1 5  —  1 7 : 30  Vrouwen van  Waarde

1 2 : 1 5  —  1 7 : 30  Markt met entertainment en netwerkmogelijkheden

Y o u n g w o r k s

H R c o m m u n i t y

F a c t o r V e e r m a n s

O r m i t

D e 
B e u k e l a a r 

G r o e p

ABN AMRO

Z i j n s o r i ë n t a t i e

V e r a n d e r p i t

K i e k i n C o

B r a n d s t o f

W e r k l u s t

M i r j a m  B a a r s

C r o s s  k n o w l e d g e

P l e n a i r e 
b i j e e n ko m s t e n
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Vijf voorbeelden van leerbe-
levenissen tijdens het festival

1. Leerbelevenis Youngworks 
Sander van Duijn liet bezoekers kennisma-
ken met de medewerker van de toekomst. 
Voor de nieuwe generatie zijn emoties, 
differentiatie en intrinsieke motivatie bij 
het leren belangrijk. Sander liet zien hoe 
je werkzaamheden aan kunt laten sluiten 
op deze kenmerken.  

2. Leerbelevenis Ormit 
Ingrid van Tienen & Yvette Ammerlaan 
lieten mensen ter plekke Het Nieuwe 
Leren ervaren: leren dat zoveel moge-
lijk gekoppeld is aan de werkomgeving. 
Want als we het nieuwe leren serieus 
nemen, creëert haast elke situatie een 
interessant leermoment. Hierbij waren 
informeel leren, intrinsieke motiva-
tie en eigen verantwoordelijkheid de 
voornaamste succesfactoren.

3. Leerbelevenis Werklust 
Werklust deelde tijdens festival Sense 
haar belevenissen met grote ervarings-
gerichte organisatieveranderingen. 
Ina Smittenberg beschreef een aantal 
best practices en maakte hun impact 
en effect zichtbaar. Dialoog en ‘live’ 
audiovisuele ervaringen gaven bezoe-
kers praktisch en concreet inzicht in 
aanpak en effect van ervaringsgerichte 
interventies.

4. Leerbelevenis Zijnsoriëntatie
Zijnsoriëntatie is een bewustzijnstraining. 
Door oriëntatie op ‘zijn’ ontstaat helder-
heid, ruimte voor spontaniteit en creativi-
teit: een ideale houding voor leren. Hier-
bij spelen ‘ontspanning’, ‘buiten kaders 
denken’ en ‘self management als learning 
skill’ een grote rol.

5. Leerbelevenis Brandstof 
Laurens Knoop & Ad Verbrugge onderzochten 
vanuit de filosofie en met een drijfveeranaly-

se welke verschillende doelen we hebben bij 
leren. Deze leerbelevenis gaf een beschou-
wing over welke ideeën over leren dominant 
zijn in onze cultuur. Het verklaarde waar 
deze ideeën vandaan komen en welke invloed 
ze op ons hebben. Een actief-filosofische 
spelvorm gaf de deelnemers tools om hun 
eigen leerdoelen te achterhalen. Zo kwamen 
ze erachter of er een verschil is tussen dat 
wat men nastreeft en dat waar men daadwer-
kelijk mee bezig is. Activiteit en ontspanning 
was hier de meest aanwezige succesfactor.
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What made SENSE? 
Resultaten voor bezoekers
Deelnemers en aanbieders van leer-
belevenissen gaven aan het eind van 
de festivaldag antwoord op de vraag: 
‘What made sense?’

Afgaand op de reacties, leidt een festi-
val met leerbelevenissen tot de volgen-
de resultaten. Bezoekers kunnen: 
  Zelf ervaren hoe een positief leerkli-

maat ‘voelt ‘ en wat het effect is op 
leren

  Formeel en informeel leren met al 
hun zintuigen. Dat ‘beklijft’ beter 
omdat het ‘neurale   netwerken’ ver-
sterkt

  Een kader geven aan hun leerbeleve-
nis - voor vertaling naar de praktijk 

  Hun perspectief verrijken, omdat ze 
leren vanuit leerbelevenis

  Leren via beleven en betekenis geven 
(i.p.v. rechtstreeks overgedragen 
kennis)

Hier draait het om: resultaten 
voor de werkgroep
Voor de werkgroep was het jaar dat ze aan 
het onderwerp besteedden ook een leerbe-
levenis. Ze waren gemotiveerd en enthousi-
ast, ze concentreerden zich vrijwillig op een 
thema dat hen interesseerde, en kwamen 
zelfsturend en gedreven tot het organiseren 
van SENSE, een festival der leerbelevenis-
sen. Natuurlijk bespraken ze na afloop wat 
ze geleerd hadden, zowel qua ontwerp, 

als qua ontwikkeling en wat deze vorm kan 
betekenen voor een bedrijf of organisatie. 

Hun conclusie (en AHA-erlebnis): dit is het 
type leren waar het om draait. Het heeft 
impact omdat het bijdraagt aan verande-
ring, verbetering, vernieuwing en vooruit-
gang. Zo’n leerklimaat wil je in je organisa-
tie hebben. Een Best Practice dus.
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Van best practice naar de eigen 
praktijk: de next practice
Gemeenschappelijk in de gekozen best 
practices is dat ze allemaal aanzetten tot 
effectief leren in een positieve sfeer, met 
ruimte voor individuele voorkeuren. Ze 
zijn bovendien gericht op het bereiken van 
organisatiedoelen, met blijvende ofwel 
duurzame effecten tot gevolg. De werk-
groep beveelt van harte aan om dit type 
leren bewust te vertalen naar de eigen 
praktijk: de next practice.

Hoe implementeer je zo’n plan 
in je organisatie? 
Implementatie begint bij bewustwording van 
het concept leren in zijn algemeenheid en 
hóe je kunt leren (de specifieke leerinter-
venties die gebruikt kunnen worden). 
Benoem ten eerste de voordelen van de  
70:20:10 filosofie. Zoals minder kosten voor 
trainingen, vermindering van niet-decla-
rabele dagen van medewerkers, meer ef-
fectiviteit en resultaat, en dat leren altijd 
en overal kan plaatsvinden. Tegelijkertijd 
moet je duidelijk maken dat leren de 
verantwoordelijkheid is van de medewerker 
zelf, maar dat hij of zij daarbij wel hulp en 

ondersteuning van de manager en HR krijgt. 
Leg de  70:20:10 filosofie uit aan managers 
en geef voorbeelden van wat er al gedaan 
wordt op dit gebied. Bij Royal HaskoningDHV 
bijvoorbeeld werd e-learning al gebruikt 
in Yammer, Linkedin groepen (bv. over 
Sustainability) en door te werken met real 
life challenges in het Talent Development 
programma, dat in het dagelijkse werk werd 
uitgevoerd. Managers merkten daardoor dat 
er al veel gedaan werd op het gebied van 
formeel en informeel leren. Dat het niet iets 
was dat weer totaal anders moest (“HR wil 
weer wat veranderen”).

Leerbelevenis in de praktijk:  
Royal HaskoningDHV 
Royal HaskoningDHV wilde gaan werken 
met de 70:20:10 filosofie. Veel meer 
leren op het werk dus, en slechts beperkt 
in trainingen. Men zag de urgentie van 
veranderen, omdat leren in trainingen erg 
kostbaar is en niet altijd effectief. Royal 
HaskoningDHV ging in dit proces geleide-
lijk te werk. Om te beginnen werd een 
plan van aanpak geschreven. De imple-
mentatie hiervan is nog steeds gaande. 

Next practice: 
Leerbelevenissen in de praktijk

70 : 20 : 10
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Voorwaarden 
Implementatie van de aanpak om leren te 
veranderen en te verbeteren, is pas succes-
vol wanneer je aan een aantal voorwaarden 
voldoet. Belangrijk zijn: 

Creëren van een leercultuur. Medewer-
kers moeten weten dat de organisatie 
ieder’s talenten wil benutten. Dat kan ze 
laten zien door het delen van kennis en 
samenwerken te stimuleren, een sfeer 
te creëren waarin fouten mogen worden 
gemaakt (eventueel met budget om fou-
ten te herstellen) en waarin mensen dus 
durven te experimenteren. Het kan ook 

door de werkomgeving agile (in kleinere 
deelprojecten) in te richten. Je kunt dan 
gemakkelijker en sneller meebewegen met 
nieuwe ontwikkelingen en waarschijnlijk 
innovatiever worden. 

Betrokkenheid en voorbeeld van het 
management zijn nodig om van leren een 
prioriteit te maken, en iedereen de tijd 
te geven tijdens het werken te leren. Ook 
betrokkenheid bij de leerinterventies is 
vereist. Zo kan een manager bijvoorbeeld 
een werkproces zodanig inrichten dat er 
meer samenwerking plaatsvindt tussen 
medewerkers, in plaats van ze een opleiding 
te laten volgen. Hoe breder de aanpak in de 

organisatie, hoe effectiever de leerproces-
sen worden.

Stimuleren van de juiste houding en mind-
set bij medewerkers. Een mentale instelling 
van intrinsieke motivatie, kennis willen 
delen, vragen stellen aan elkaar, feedback 
geven en ervoor open staan om die te krij-
gen. Ofwel de verschuiving van leren als iets 
dat je alleen doet in trainingen, naar leren 
als een continu proces.

De “lesstof” op maat afstemmen op het 
individu in zijn of haar werkomgeving 
(context). Mensen de kans geven tijdens 
het werk te reflecteren op en dus te leren 

van hun (werk)ervaring. Ze moeten dan 
wel ondersteunende systemen en digitale 
leeromgevingen ter beschikking krijgen 
(bv Moodle, App’s en andere platformen). 
Verder moeten ze ontspannen kunnen leren, 
zonder druk te voelen van bovenaf over 
niet-declarabel zijn, hoge resultaatverwach-
tingen enz. Yoga en meditatie bijvoorbeeld 
kunnen daar bij helpen, die Royal Hasko-
ningDHV beide ook aanbood.

De gewenste organisatieresultaten zijn 
altijd de basis van het ontwerpen van 
70:20:10. Daarmee is te beoordelen welke 
leervormen en leerinterventies nodig zijn 
om het werken te ondersteunen.
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Leerbelevenissen die passen bij het individu
 
Als aan de voorwaarden is voldaan, men langzamerhand kennis heeft van en went aan 
een nieuwe aanpak van leren, is de  70:20:10 filosofie bij iedere nieuwe aanvraag op het 
gebied van leren toe te passen. In het overleg tussen managers en Learning & Deve-
lopment over een leervraag, worden leerinterventies voorgesteld die aansluiten bij de 
leerbelevenisfilosofie, de 9 succescriteria en de  70:20:10 filosofie. Te denken valt aan:

“Mobile learning” met App’s, games, inter-
actieve webinars. Door online learning heb 
je globale kennis tot je beschikking (best 
practices, best principles, tips, valkuilen), 
terwijl je in een (e-)training enkel de 
kennis van de trainer en je medecursisten 
hebt.

“Social learning”: leren en elkaar coachen 
in verschillende sociale interacties: 
  in groepen (offline maar vooral ook 

online, bv in communities, Linkedin 
groepen, forums, blogs, incubators)

  in tweetallen, in buddy-paren (gelijk 
niveau), mentor-mentee paren (mees-
ter-gezel)

 in crowdsourcing
  in het opzetten van startups om nieuwe 

ideeën uit te proberen
  in storytelling om elkaar te inspireren 

 Feedback mogelijkheden. Tijdens het 
werk spreken mensen elkaar aan en stuurt 
een manager een medewerker bij. Maar er 
bestaan ook 
  360 graden feedback tools inclusief 

feedback van klanten 
  live oefensessies, eventueel met een 

jury of gelijkgestemden, die elkaar 
feedback geven

  collega’s die projecten en opdrachten 
evalueren en leren van de fouten die 
zijn gemaakt 

Job-rotatie of een nieuw project doen kun-
nen ook veel leereffect hebben, zeker als 
het goed begeleid wordt door een coach of 
met intervisie. Een nieuw project doen

 Een bedrijfsbezoek en modelleren wat 
een (con)collega doet op het gebied dat de 
medewerker wil leren, “best practices” uit-
wisselen en daar feedback op vragen. Het 
leren in trainingen en cursussen is een ver-
lengde van of combinatie met de hierboven 
genoemde leerinterventies. Daarnaast moet 
het trainen vooral preventief in plaats van 
curatief gebruikt worden, en “just in time” 
(als het actueel en urgent is) in plaats van 
“just too late”.

Nota bene: de  70:20:10 filosofie is op te 
vatten als een richtlijn, waarmee leren in 
organisaties in een bepaalde verhouding 
plaatsvindt. Het gaat niet exact om de 70, 
20 en 10 percentages. In de praktijk gaat 
het om een logisch opeenvolgende set van 
op elkaar afgestemde leerinterventies, die 
ieder op zich bijdragen aan de gewenste en 
duurzame resultaten. 

Social Learning 

Bedrijfsbezoek NXP  
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De moeite waard!
De werkgroep “Leren boven kennis” hoopt van harte dat ze met 
dit whitepaper jou, de lezer, enthousiast heeft gemaakt over het 
onderwerp “Positief leerklimaat” en dat jij  ermee aan de slag 
gaat (of blijft) in je eigen omgeving. Want dat hebben ze zelf 
geleerd tijdens dit traject: het is de moeite waard!

 Wanda Toxopeus Eline lankhuijzen Mieke Schaminée joanita Oud (voorzitter Kennisnetwerk HRM) judith graaf Astrid van de Ven Heleen goet josine van de Wal
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