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Agenda

16:30 Intro

16:40 Co-creatie ronde 1 probleemanalyse 

17:20 Pauze

17:30 Intermezzo: delen en voorbeeld van interventie

17:55 Co-creatie ronde 2 oplossingsadviezen

18:25 Delen en afronden
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Ontwikkelen in het werk

Ontwikkelen meer noodzaak en meer onderdeel van werk

Formeel leren valt tegen: 15 % toepassing na 1 jaar 

Informeel leren belangrijker: 70 -20 -10 leren

Praktijk weerbarstig: operatie gaat vaak voor

Organiseren en/of wegnemen beperkingen 

Wie pakt wat op? P&O, Lijnmanagers, medewerkers,…
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Naar:  “Leren op het werk: Wat weten we over informeel leren? ” I. Habermehl, K. Bollen, M. Segers. Werkgeversproject 2017 Universiteit Maastricht

- Gestructureerd

- Gepland

- Bewust

- Leerdoelen 

vastgesteld

- Externe stimulans

- Docent heeft controle 

leerproces

- Klaslokaal en/of 

virtueel

- Certificaat

Formeel leren

- Ongestructureerd

- Ongepland

- Vaak onbewust

- Spontaan in het 

moment zelf 

- Interne stimulans

- Lerende heeft controle 

leerproces

- Geen docent

- Niet aan omgeving 

gebonden

- Geen certificaat

Informeel lerenTussen wal en schip leren?

- Semi-

gestructureerd

- Gepland

- Bewust

- Op en om het werk

- Interne stimulans

- Leidinggevende én 

lerende delen 

controle leerproces

- Geen docent 

- Niet aan omgeving 

gebonden

- Transfer centraal



fo
rz

es
 

fo
rz

es
 

Wat belemmert doe-kracht op leren en ontwikkelen in het werk?

Co-creatieronde 1
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Robert Brinkerhoff

80% van de impact van een training gaat 
verloren zonder coaching na de training 
en/of het gebruik van het geleerde snel 

na de training 
iT
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High Impact Learning

Flankeer een trainingselement met steun voor en na de training om de 
resultaten te maximaliseren.

Voor Na

Leerdoelen afgestemd 
op organisatiedoelen.

Coaching en een plan voor 
het toepassen van het 
geleerde om resultaten te 
behalen die direct impact 
hebben op de strategische 
doelen.

iT
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Aandacht voor voorbereiding

§ afstemming met leidinggevende
§ betrokkenheid van leidinggevende
§ reden voor deelname opgewaardeerd 

naar werkprestatie en impact
§ training sluit aan op behoefte
§ tijd voor voorbereiding: focus
§ etc.

Aandacht voor toepassing

§ steun van leidinggevende
§ mogelijkheden om het geleerde uit te 

proberen
§ steun van gelijken
§ stimulans om het te gebruiken
§ feedback en coaching
§ etc.

Voor NaT

Hoe ziet het eruit?
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Wat bevordert doe-kracht op leren en ontwikkelen; wat zijn 
werkzame ingrediënten?

Co-creatieronde 2 

“De waarachtige ontdekkingsreis bestaat niet 

uit het zoeken naar nieuwe landschappen 

maar uit het zien met nieuwe ogen”
Marcel Proust
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Kwaliteit informeel leren
Persoonlijke kenmerken 

• zelfvertrouwen, motivatie, cognitieve vaardigheden, ervaren nut

Ontwerp

• werkvorm, overleg, projecten, gedragsmodellering, terugvalpreventie

Transferklimaat

• inbedding, ondersteuning (formeel, menselijk, informeel) 

toepassingsmogelijkheden, follow-up

• extractie en verspreiding van van opgebouwde kennis

en vaardigheden
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Forzes
Forzes beweegt mensen, teams en organisaties naar hun 

kracht. Als aanjager van groei én betrokken verbinder. 

In nauwe samenwerking koppelen we onze expertise aan die 

van onze klanten, stevig én nieuwsgierig. 

Wij leveren krachtig veranderwerk en prachtig ontwikkelwerk. 

Onze aanpak is respectvol, eigenzinnig en creatief. 

Forzes is een netwerkorganisatie met een vaste kern en een 

kring van vakgenoten die zich in vrijheid verbinden.
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Nieuwe lente, nieuw geluid !

Hoekelum 21 maart 2019


