
Ontwikkeling 
van medewerkers

Hoe u informeel leren vanzelfsprekend maakt



Hoe u informeel leren vanzelfsprekend maakt 
Medewerkers die niet náást hun werk leren, maar erín. Dat is een belangrijk ingrediënt van 
continu leren en ontwikkelen. Klinkt prachtig, maar hoe organiseer je dat? Laat het niet van 
het toeval afhangen, maar stuur erop, zegt Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteits
management en Senior Consultant bij Loyalis. En dat kan op alle niveaus in de organisatie. 

Het is een zorg van veel bestuurders: hoe zorg ik ervoor dat onze mede
werkers klaar zijn voor de toekomst? Hoe zorg ik dat ze bijvoorbeeld 
technologische ontwikkelingen op een zinvolle manier kunnen toepassen 
in hun werk, of dat ze in staat zijn om op andere manieren met elkaar, 
keten partners en patiënten samen te werken? Dat ze – met andere 
woorden – duurzaam inzetbaar zijn? In het onlangs verschenen boek 
HRM Heden en Morgen geven Marian Thunnissen en Van Vuuren antwoord. 
En dat heeft alles te maken met voortdurend leren en ontwikkelen. 
Daardoor functioneren medewerkers optimaal in hun huidige baan en 
zijn ze goed voorbereid op veranderingen. Dat maakt niet alleen henzelf, 
maar de hele organisatie wendbaar en weerbaar. 

Niet naast, maar ín het werk
In de praktijk zoeken veel HR-afdelingen naar hoe je continu leren en 
ontwikkelen dan mogelijk maakt. Want dat red je niet met een cursus of 
twee. En het gaat niet alleen om vakspecifieke kennis en competenties, 
maar ook – en misschien wel juist – om 21ste eeuwse vaardigheden, 
zoals digitale communicatieve en samenwerkingsvaardigheden. Die laatste 
leren mensen het beste in een informele setting. Niet naast het werk, 
maar erin. Van Vuuren: ‘Informeel leren is heel effectief. En het is ook 
logisch. De transfer van het geleerde naar de praktijk gaat makkelijker. 
Sterker nog, je zíét gewoon direct wat er gebeurt in je eigen werk praktijk. 
Het model 70-20-10 geeft een indruk van het belang van informeel leren. 
Het komt erop neer dat men aangeeft dat mensen 70% van wat ze leren, 
leren door ervaring, 20% door interactie met anderen en 10% in een cursus. 
Die cijfers zijn niet keihard onderbouwd en het ideale traject verschilt per 
persoon, maar het geeft wel een beeld.’ 

Verdeel de taken over iedereen
Punt is alleen dat dat niet altijd vanzelf gaat. Van Vuuren: ‘Je moet het echt 
organiseren in de praktijk. Laat het niet van het toeval afhangen, maar 
stuur erop.’ Dat kan op een aantal manieren. Allereerst in het werk zelf. 
‘De direct leidinggevende brengt in kaart wat de taken zijn, om vervolgens 
te kijken hoeveel mensen elke taak kunnen uitvoeren. De kunst is om taken 
niet bij één persoon te houden, maar te verdelen over de medewerkers. 
Bijvoorbeeld door te rouleren. Zodat elke medewerker bijvoorbeeld een 
keer het rooster maakt. Daardoor krijgt iedereen de kans om te leren, 
en niet – zoals het vaak gaat – dat eentje steeds meer doet, en de rest 
steeds hetzelfde.’ 



Taken verdelen, betekent dat iets móét. ‘En iets moeten doen voor je 
werk, helpt gewoon bij het leren. Dat zag je tijdens de coronacrisis bij het 
digitaal vergaderen. Had je vooraf gevraagd: wat vind je daarvan, zouden 
heel wat mensen gezegd hebben: dat past niet bij mij, laat maar, laat een 
ander dat maar doet. Er was ooit een medewerker bij een organisatie die 
ik adviseerde, die zelfs zei: ‘Op de computer? Dat hoeft voor mij niet.’ 
De coronacrisis heeft deze mensen een zetje gegeven om het toch te doen. 
Dan lukt het ineens. Op een gegeven moment moet je gewoon aan de bak. 
Doe het nou maar, dan ontdek je dat een nieuwe taak voor- en nadelen 
heeft, zoals alles. En dat het misschien zelfs wel leuk is.’

Feedback en buddy-constructies
Een sociaal en leerzaam team kan vervolgens de leerervaring vergroten. 
Dat kan ongepland, als medewerkers elkaar op weg helpen bij praktische 
problemen, maar ook gestructureerd. Bijvoorbeeld met het inplannen van 
feedbackmomenten, teamcoaching en buddy-constructies. 

Nog een niveau hoger, op dat van de organisatie, is het belangrijk om 
te investeren in een positief leerklimaat. Dat gaat van heel concreet 
(aanbieden van leer- en ontwikkel mogelijkheden) tot iets abstracter, zoals 
waarderen dat medewerkers meedoen aan leeractiviteiten, investeren 
in een veilige cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden, en een 
ondersteunende leergerichte managementstijl.  

Niet aan toegekomen
HR heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling, maar zeker ook bij 
de uitvoering. Van Vuuren: ‘Medewerkers zeggen snel dat ze geen tijd 
hebben. HR moet dan zeggen: maak maar een plan. Welke drie dingen 
wil jij het komende jaar leren? Wat wil je onder de knie krijgen, en hoe 
ga je dat doen? En daar moet je elkaar dan op blijven aanspreken. 
Zodat medewerkers niet aan het einde van het jaar kunnen zeggen: O ja, 
dat Persoonlijk Ontwikkelingsplan, daar ben ik niet aan toegekomen. 
Nou ja, dan kopieer ik de tekst wel naar het POP van het volgende jaar, 
er is toch niks veranderd.’ 

‘Te druk, kan je zeggen bij alles wat je in een zorgorganisatie wilt bereiken 
of veranderen. En het ís soms ook gewoon heel druk. Maar je kunt het ook 
omdraaien: als je niets doet, behalve heel hard werken, pleeg je roofbouw. 
Terwijl je juist door wel te ontwikkelen, het werk beter kunt doen en beter 
kunt verdelen. Op een gegeven moment moet je voor lief nemen dat iets 
op korte termijn tijd kost, zodat het op lange termijn iets oplevert.’  



90
.2

02
8.

20

Meer weten? Maak kennis via loyalis.nl/partnerindezorg

Loyalis, uw partner voor Inkomen & Zekerheid
Inkomen is een belangrijke pijler onder uw bestaan. Het zorgt ervoor dat 
u noodzakelijke, maar ook leuke uitgaven kunt doen. We helpen u uw 
inkomen te beschermen bij onverwachte gebeurtenissen zoals arbeids-
ongeschiktheid. Zo bent u altijd zeker van een goed inkomen en voorkomt 
u geldzorgen. Maar liever nog zetten we in op het voorkomen van uitval. 
Door te investeren in vitaliteit, als ook in kennis, werkomgeving en -balans. 
Maar preventie écht goed aanpakken is een flinke klus. En een klus op maat. 
We hebben de expertise in huis om hierbij te helpen.

Contactgegevens Loyalis 

Telefoon: 
045 645 93 20 

Website:  
loyalis.nl/partnerindezorg

https://loyalis.nl/partnerindezorg
https://loyalis.nl/partnerindezorg

