Aan de slag met
continu leren
Maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe technologie en verschuivingen op de
arbeidsmarkt leiden ertoe dat de eisen aan bedrijven en medewerkers continu
en in een hoog tempo veranderen. Het bijhouden en aanpassen van kennis en
vaardigheden is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meebewegen met
alle ontwikkelingen.
Om snelle veranderingen bij te houden, is een doorlopende, nieuwe manier
van leren vereist. Leren en werken gaan daarbij hand in hand. Het nieuwe leren
vindt plaats op de werkplek, met ruimte voor experimenten, initiatief, oefenen
en leren van elkaar. Het nieuwe leren is plaats- en tijdonafhankelijk en omvat
een gevarieerd opleidingsaanbod dat aansluit bij uiteenlopende individuele
leerbehoeftes.
Een enorme uitdaging voor werkgevers! In deze handreiking geven we
u praktische tips en handvatten waarmee u meteen aan de slag kunt.
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Alle medewerkers competent,
nu en in de toekomst!

Figuur 1. Model continu leren van Berenschot
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Aan de slag met continu leren
Bepaal aan de hand van de volgende checklist wat al goed gaat en waar u nog aan kunt werken.

• Wij hebben een visie en beleid op continu leren
• Wij vertalen onze organisatiedoelstellingen naar kennis en vaardigheden die
medewerkers nodig hebben.
• Er voert iemand duidelijk regie op leren en ontwikkelen binnen onze
organisatie.
• Medewerkers begrijpen dat leren en ontwikkelen belangrijk is
• Medewerkers willen zich ontwikkelen
• Medewerkers zijn in staat om zich te ontwikkelen
• Medewerkers werken actief aan hun ontwikkeling

• Wij hebben inzicht in de huidige kennis en vaardigheden van medewerkers
• Wij hebben een plan om kennis en vaardigheden van medewerkers up-to-date
te houden
• Doelstellingen en verwachtingen worden duidelijk gecommuniceerd

• Wij hebben een samenhangend leeraanbod
• Het aanbod wordt transparant en gestructureerd aangeboden
• Er is aandacht voor leren en ontwikkelen op de werkvloer en leren van elkaar
(werkplekleren)

• Leidinggevende zijn in staat om medewerkers te ondersteunen bij hun
ontwikkeling
• Leidinggevende voeren periodiek gesprekken met medewerkers over
hun ontwikkeling

• Er is ruimte en tijd om te werken aan leren en ontwikkelen
• Leren krijgt aandacht gedurende de gehele loopbaan
• Leren zit in het DNA van onze organisatie

• Wij hebben een digitale omgeving (LMS) waar plaats- en tijdafhankelijk leren
mogelijk is
• Wij maken effectief gebruik van de mogelijkheden van deze omgeving

• Leeractiviteiten en medewerkers worden binnen onze organisatie structureel
in de gaten gehouden
• Wij monitoren het rendement van leren en ontwikkelen op basis van
transparantie

Meer informatie?
Benieuwd hoe u continu leren kunt realiseren in uw organisatie?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij zijn u graag van dienst.
Francel Vos		

06-13742852		

Niek de Groot

06-53704169

Monique van der Meer

06-13876084		

Almedina Hasic

06-25722595

