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vanuit je dagelijks werk

Praten met onervaren Poolse bestuurders.

Burgers in de wijken vragen hoe hun

gemeentebestuur het doet. Kijken hoe

Europarlementariërs en lobbyisten in

Brussel hun werk doen. Maar ook films

bekijken met allerlei aspecten van

leiderschap. En zelfs stijldansen om

te ontdekken met wie je soepel kunt

samenwerken.
Het Algemeen Binnenlands Bestuur (ABB)

programma, waar directeur Marieke

Neli van de Douane samen met andere

managers binnen de Rijksoverheid

aan deelneemt, loopt eigenlijk al

vooruit op het nieuwe leren. “Het is

een programma van vier jaar. De eerste

twee jaar krijgen we collectief les, de
laatste twee jaar individueel. We werken

“1h leer het

liefst door

soepel gaat en met wie niet en daardoor

met wie je soepel kunt samenwerken,”

legt ze uit. Tijdens klassikale colleges

worden flimbeelden van leiders als Nelson

Mandela, maar ook van rocksterren als

Sting bekeken en bespoken.

Voor Marieke is dit de ideale manier

om te leren. “Dit is leren in de praktijk.

De buitenwereld naarbinnen halen.

Ik leer het liefst door te ervaren.

Ik hou ontzettend van lezen, maar

vooral van thrillers en detectives.

Managementboeken kosten me moeite

om eraan te beginnen. Daarom ben ik

ontzettend blij met de beweging die de

Academie maakt naar de elektronische

leeromgeving. Als je filmbeelden gaat

gebruiken en mensen in de praktijk ziet

werken begint het leuk te worden,” aldus

Marieke.

Agnes Zandvliet en
Stephan Obdeijn:
“Leer mensen meteen
de toepassingen in hun
werk en in dejuiste
context.”

“De meeste mensen vinden leren leuk, als je maar de juiste
knoppen indrukt,” luidt de stelling van de HRD-adviseurs
Agnes Zandvliet en Stephan Obdeijn van EMC. “Leren kan op
de werkplek gebeuren, ondersteund door fllmmateriaal of
door bijvoorbeeld een boek te lezen in de trein. De één heeft
liever een plaatje met een schema, de ander liever tien pagina’s
tekst. Dat hangt van je leervoorkeur af. Technisch is het steeds
makkelijker om in te spelen op ieders wensen. Op die manier
maak je leren veel aantrekkelijker.”
In hun ogen zijn bedrijfstrainingen praktijkgericht, vinden ze
plaats op de werkvloer en maken ze gebruik van de nieuwste
inzichten en technologieën. Bijscholing die alleen maar in een
trainingsruimte plaats vindt, is niet meer van deze tijd.
De vragen die de bedrijfsopleiders zich stellen zijn: Hoe zet je
het leren zo effectief mogelijk in om je doelstelling als bedrijf
oforganisatie te realiseren? En hoe kun je leren zo efficiënt
mogelijk invullen en organiseren? Obdeijn: “Neem het werk
als uitgangspunt en laat het leren hierop aansluiten. We
kijken welke manier van leren iemand aantrekkelijk vindt. De
een leest liever een boek, de ander zit liever met Agnes aan
tafel en leert door vragen te stellen. Weer een ander maakt
liever gebruik van digitale leermogelijkheden. Een operator
in een cacaofabriek leert waarschijnlijk anders dan een
belastingspecialist van een bank.”
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vertelt Marieke.
De opleiding bevat ook een internationale

component. “Daarvoor zijn we een

week naar Polen geweest, een land in
ontwikkeling met een relatief jong

ambtelijk apparaat. Dan praatje met

de mensen die het EU-voorzitterschap

te ervaren.”

in gecomprimeerde blokken van drie

dagen en gaan dan echt de praktijk in
om ervaring op te doen. We gaan overal

praten en kijken hoe het bestuur werkt,

wat er speelt, hoe een netwerk eruit ziet,”

hebben geleid, maar ook met lokale

bestuurders in een stad als Krakau.”

Bij het ontwikkelen van persoonlijke

flexibiliteit zitten onderdelen als dansen,

zingen en improvisatietheater. “Bij het

dansen heb je bijvoorbeeld een leider

en een volger. Dan merk je met wie het
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E-learning is volgens het tweetal zeker geschikt om veel
mensen efficiënt dezelfde lesstof te laten bestuderen in hun
eigen tempo en vanaf hun eigen (werk)plek. “Maar organiseer
hiernaast ook altijd contactmomenten of laat collega’s
meekijken in de praktijk,” stelt Zandvliet. “Ofwerk met een
interactieve leeromgeving. Tegenwoordig zijn daar tal van
mogelijkheden voor.”
Bij de Belastingdienst moeten medewerkers zich regelmatig
verdiepen in nieuwe wetgeving en regels en werkprocessen.
Het beste zou zijn als ze dat kunnen doen op het moment dat
ze die informatie nodig hebben. Dan zijn mensen het meest
gemotiveerd om te leren en passen ze de kennis direct toe, door
bijvoorbeeld informatie aan collega’s of burgers te geven.

Gluren bij de buren
Te vaak gaan trainingsgidsen alleen uit van input en vormen ze
een menukaart met cursussen. Zandvliet en Obdeijn draaien
dat om en kijken naar de gewenste resultaten. “Wat voor
competenties, werkervaring of kennis van processen heeft

Veel leren cursisten in de voorbereiding, zo geeft Zandvliet
aan. De Amerikaanse professor Brinkerhoif heeft onderzocht
dat een goede voorbereiding ongeveer 40 procent van de
effectiviteit van een opleiding bepaalt “Mensen bekijken vooraf
een filmpje, kijken hoe de informatie past in hun werkpraktijk
en praten er met hun leidinggevende over. Vervolgens stellen
ze tijdens een opleidingsmoment - dat 20 procent invloed heeft
op de effectiviteit - vragen en passen ze follow-upopdrachten
toe in hun eigen werk. Dus maar liefst 80 procent van het
rendement komt voort uit activiteiten die rond een formeel
opleidingsmoment zijn ingericht,” aldus Zandvliet en Obdeijn.

‘Leren, ik werk liever!’
Voorbeelden van de nieuwe maniervan leren hebben ze
genoeg. “In het boek ‘Leren? lkwerk lieverl’ is beschreven dat
je naast het formeel leren in het trainingslokaal vooral ook
informeel leert. Kijk maar eens hoeveel je leert van anderen en
hoeveel informatie je naaste collega’s hebben. Er is al een schat
aan informatie om je heen. Via kennisdelen en netwerkleren
kun je dit benutten,” vertelt Zandvliet.
Deze methode sluit goed aan bij de 70-20-10-regel van Charles
Jennings. Die regel gaat er vanuit dat we 70 procent leren in
ons dagelijks werk, 20 procent begeleid tijdens het werk en o
procent tijdens klassikaal onderwijs, workshops of cursussen.
En als het dagelijkse werk om allerlei redenen niet geschikt
is om te leren, kun je dat ook simuleren door middel van
bijvoorbeeld ‘serious gaming’.

iemand nodig? Om dat doel te bereiken bestaat een scala aan
activiteiten. Dat kan een training zijn, maar ook een stage,
waarbij iemand gaat ‘gluren bij de buren’. Ineen meester
gezel-verhouding, waarbij ervaren collega’s kennis delen, of
in een peer- of tutor-model, waarbij collega’s elkaar helpen en
beoordelen,” verduidelijkt Obdeijn.
Leren in de praktijk is de kern waar alles om draait. “Vergelijk
het met autorijden,” zegt Zandvliet. “Er is geen mens die denkt
dat je kunt leren autorijden door alleen een theorieboek te
bestuderen. Oefenen en toepassen in de praktijk, daar draait
het om. Waarom zou je dat bij bedrijfsopleidingen anders
doen?”

Onderzoeken
Dan komende cijfers op tafel. Onderzoeken naar het effect
van trainingen volgens het ‘oude leren’ schetsen een weinig
florissant beeld. Obdeijn: “Amerikaans onderzoek laat zien dat
15 procent van de deelnemers aan een opleiding het geleerde
niet in de praktijk toepast. 15 procent is gemotiveerd en doet
dat wel. 70 procent begint aan een opleiding maar kan het
toepassen van de nieuw verworven competenties, veranderde
houding of gedrag niet vasthouden en valt binnen enkele
maanden terug naar oude vaardigheden, houding of gedrag.
Daarom moet je ervoor zorgen dat iemand die leert, de praktijk
hierin herkent en het geleerde ook direct kan toepassen.”

Kop uit het zand
Obdeijn is onder meer specialist in evaluatie en effectmeting.
“Je kunt als vakprofessional eigenlijk niet tegen resultaat van
je werk zijn, maar hoe maak je resultaat van leren zichtbaar?,”
zegt hij. Obdeijn ziet dat er in de praktijk veel wordt geworsteld
met deze vraag. In elk geval is het zaak vooraf doelen vast te
leggen. “Als je niet kunt benoemen wat nut en noodzaak is van
een opleiding en welk resultaat je wilt bereiken, stop dan direct
en steek niet je kop in het zand. Dat is zonde van de inspanning,
geld en tijd,” stelt hij.

Toen Willem Janssen drie jaar geleden
supervisor bij de BelastingTelefoon werd,
was daar een opleiding tot supervisor aan
gekoppeld. De studie duurde anderhalf
jaar en die rondde hij met succes af.
Willem coacht een team van twintig
mensen en leerde tijdens de opleiding
allerlei vormen van leidinggeven,
communiceren, evalueren, monitoren
en beoordelen. “Competenties die ik
nodig heb voor mijn functioneren als
supervisor,” zegt hij.
Zijn favoriete leeromgeving is niet het
klaslokaal, maar de praktijk. “Ik leer
liever in de praktijk. Zo ben ik ook in deze
functie terecht gekomen. Door zelf dingen
te doen, te ontdekken en uit te vinden.
Je leert van je teamleiders en je collega
leidinggevenden. Wij vormen een hecht
team van acht supervisors. We hebben
vaak overleg met elkaar en vullen elkaar

goed aan. Als we iets willen weten zoeken
we iemand die er meer van afweet. Dat is
voor mij de ideale manier om te Ieren,”
vertelt Willem.
Zijn team bestaat voornamelijk uit

“1h wil me hunnen

verdiepen in nieuwe

leervormen.”

flexwerkers. Die volgen een acht of negen
weken durende opleiding tot informant
BelastingTelefoon om alle kennis van
wetten onder de knie te krijgen. Die
kennis hebben ze nodig om vragen te

kunnen beantwoorden.
De term ‘Het nieuwe leren’ zegt
Willem nog niet zoveel, al kan hij zich
bijvoorbeeld voorstellen dat hij als
supervisor in de toekomst een rol als
docent/coach voor zijn medewerkers
krijgt toebedeeld. “Ik wil dan wel weten
wat er van me verwacht wordt en me erin
kunnen verdiepen. Op zich lijkt me dat
een leuke uitdaging,” denkt hij.
Hij staat positief tegenover nieuwe
leervormen. “Mijn kinderen komen ook
steeds met nieuwe dingen aan. Het hele
leerproces is de afgelopen jaren anders
geworden. Ikvind dat je daarvoor open
moet staan,” aldus Willem.

“De meeste mensen vinden
leren Ieuh, als je maar de

juiste hnoppen indruht,”
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