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“LEARNING AGILITY IS 

KNOWING WHAT TO DO 

WHEN YOU DON’T KNOW 

WHAT TO DO”  

-Cashman, 2003-
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VOORWOORD

Veranderingen gaan razendsnel, ook binnen ons vakgebied. 

Des te groter de uitdaging om alle nieuwe trends en ontwik-

kelingen bij te houden die organisaties écht verder kunnen 

helpen. Die uitdaging gaan wij graag aan. Vandaar onze serie 

Insights. 

Naast brainbased, blended en performancegericht leren, 

vormt Learning Agility een van de vier pijlers van onze visie 

op leren. Met Learning Agility doelen we op het vermogen 

om onder nieuwe omstandigheden snel nieuw en effectief 

gedrag te ontwikkelen en toe te passen. Uit onderzoek, in-

terviews en klantervaringen hebben wij allerlei inzichten 

opgedaan over het belang én de bruikbaarheid van Learning 

Agility. In deze Insight delen we die inzichten graag met je. 

In de eerste twee hoofdstukken valt te lezen waarom Lear-

ning Agility helemaal past in deze onzekere, onvoorspelbare, 

complexe en ambigue tijd. Daarbij zetten we onder andere 

uiteen wat deze term nu concreet inhoudt. Bij welke be-

staande concepten vindt het aansluiting? Is het oude wijn in 

nieuwe zakken of echt iets anders? 

Vervolgens kijken we hoe Learning Agility kan worden toegepast 

en krijg je de gelegenheid om je eigen Learning Agility te toet-

sen. We besteden aandacht aan de mogelijke implicaties van  

 

 

die toepassing voor de rollen van (HR-)managers in orga-

nisaties. En ten slotte kijken we naar een vervolg: hoe kan 

Learning Agility jouw organisatie nu precies verder helpen? 

Een van onze kernwaarden is ‘delen’ en dat is dan ook een 

belangrijk doel van deze Insight. We delen onze ideeën voor 

ontwikkelmogelijkheden graag met jou. Uiteraard in de hoop 

dat jij er net zo geïnspireerd door raakt als wij en dat we 

met elkaar in gesprek komen. We zien deze Insight daarbij 

ook als een ‘levend document’ waar we graag samen verder 

invulling aan willen geven. Leren doen we van en met elkaar. 

We hebben vooral heel veel geleerd van anderen bij het 

schrijven van dit stuk. Speciale dank aan medewerkers van 

HFMtalentindex, met wie we nauw samenwerken bij de 

verdere ontwikkeling en inzet bij het leren van dit gedachte-

goed. Daarnaast bedanken wij alle mensen die mee hebben 

gewerkt aan de interviews voor deze Insight. Zij hebben ons 

een bredere kijk op het onderwerp geboden en dwongen ons 

soms oude gedachten overboord te zetten tijdens het schrij-

ven. Dank voor deze les in Learning Agility in praktijk.

Veel leesplezier!

Programmamanagement 

Boertien Vergouwen Overduin

Noot

We sluiten elk hoofdstuk af met een aantal reflectievragen. Hiermee nodigen we je uit om na te denken over 

hoe de besproken aspecten van Learning Agility zich verhouden tot jouw eigen werkpraktijk. Het staat je  

uiteraard helemaal vrij om al dan niet met deze reflectievragen aan de slag te gaan. 
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MANAGEMENT SUMMARY

De wereld waarin we leven is steeds minder voorspelbaar en een stuk complexer gewor-
den. Veranderen is aan de orde van de dag. Hierdoor wordt een steeds groter beroep 
gedaan op het innovatie- en verandervermogen van mensen. We zien dit ook in organisa-
ties: huidige performance is geen garantie (meer) voor toekomstig succes. Als manager is 
het dus belangrijk om zicht te hebben op het leer- en veranderpotentieel van je medewer-
kers om zo beter voorbereid te zijn op de toekomst. De focus op Learning Agility biedt een 
perspectief om jezelf en je medewerkers voor te bereiden op de (veranderende) toekomst.

Learning Agility wordt gedefinieerd als het vermogen om onder nieuwe omstandigheden 
snel nieuw en effectief gedrag te ontwikkelen en toe te passen. Medewerkers met een 
hoge Learning Agility halen meer uit hun ervaringen, zoeken meer naar nieuwe uitdagin-
gen en kunnen beter omgaan met feedback. Medewerkers met een lage Learning Agility 
leren weinig of niets van nieuwe ervaringen en blijven vasthouden aan oude gewoonten. 
Learning Agility geeft richting en versnelling aan leren. Aanpassen aan nieuwe situaties 
gaat soepeler en effectiever. En dat leidt sneller tot een hoge performance.

Learning Agility bestaat uit vijf dimensies: Mental Agility, People Agility, Results Agility, 
Change Agility en Self-awareness, de drijvende kracht van het concept. Het concept is 
praktisch toepasbaar, meetbaar en biedt handvatten voor ontwikkeling. En dat alles met 
een stevig empirisch fundament.

Wat betekent deze focus op Learning Agility voor de rol van (HR-)manager? Wij zien 
die rol verschuiven naar ondersteunen van het (leer- en verander)potentieel van mede-
werkers. Learning Agility biedt een focus om te sturen op ontwikkeling. Met name door 
versterking van de Self-awareness van medewerkers tijdens veranderingen (feedforward), 
in plaats van te sturen op geleverde prestaties en performance (feedback). Het vraagt van 
(HR-)managers een beweging van willen beheersen naar durven loslaten, van sturen op 
resultaat naar sturen op ontwikkeling. 

Verander de wereld, begin bij jezelf. Wat is dan de meest passende leer- en veranderroute? 
Achterhalen van het antwoord op deze vraag is de stevige klus die voorligt aan medewer-
kers en (HR-)managers in een gezamenlijk, gelijkwaardig, continu gevoerd gesprek. Dat 
vraagt niet de positie van de alwetende expert met in zijn of haar tas een gereedschapskist 
vol oplossingen, trainingen en ontwikkelplannen, maar de rol van een learning agile (HR-)
manager die meebeweegt. Met voortschrijdend inzicht voor partijen die allen meeleren. 
Leren verplaatst zich op deze manier écht naar de werkplek.
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HOOFDSTUK 1

LEVEN EN WERKEN IN DE 21E EEUW: 

VERANDEREN ALS ENIGE CONSTANTE

Je hoort het tegenwoordig overal: het enige wat we zeker weten is dat niets meer zeker is. Dat 

klinkt wellicht wat dramatisch, maar is wel een feit. De wereld waarin we leven is steeds minder 

voorspelbaar en een stuk complexer geworden. En die ontwikkeling zet zich in deze 21e eeuw 

steeds verder voort, met alle gevolgen van dien voor het dagelijkse leven en werken. Want door 

die grotere onvoorspelbaarheid en complexiteit, wordt een steeds groter beroep gedaan op het 

innovatie- en verandervermogen van mensen. In dit hoofdstuk laten we zien hoe mensen daar 

op verschillende fronten mee omgaan. Maar eerst nemen we je mee langs enkele dilemma’s die 

onze voortdurende veranderende wereld kenmerken.

Dilemma’s in een VUCA-wereld
Een Amerikaanse term die steeds vaker gebruikt wordt om de wereld 

van vandaag en morgen te omschrijven is VUCA, een afkorting die 

staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. We leven 

dus eigenlijk in een VUCA-wereld. En die is turbulent, onzeker, com-

plex, dubbelzinnig. Dat bekent onder andere dat ontwikkelingen elkaar 

in zo’n razendsnel tempo opvolgen, dat controle amper nog mogelijk 

lijkt. Dat zorgt voor grote onzekerheid, die voor sommigen zelfs ver-

lammend werkt. Want ook goede analyses leveren niet altijd meer de 

juiste beslissingen en dus succesvolle resultaten op. 

Dat de wereld steeds complexer wordt, komt mede door IT-toepassingen: informatie is overal en 

nergens, bij niemand en iedereen. Daarom is het juist nu belangrijker dan ooit om informatie kri-

tisch te kunnen beoordelen: welke invloeden spelen een rol en welke meningen doen er echt toe? 

Dat valt allemaal niet meer zo gemakkelijk te zeggen. Het nemen van beslissingen wordt daardoor 

steeds moeilijker en leidt soms zelfs tot onvoorspelbare resultaten. Dat zorgt voor stevige di-

lemma’s waar je als manager en medewerker wel mee om moet kunnen gaan. 

Wanneer we op deze manier kijken naar werken in organisaties, liggen er voor zowel managers als 

medewerkers stevige uitdagingen aan het begin van deze nieuwe eeuw. Dat merken wij ook in de 

gesprekken met onze klanten. Organisaties willen zich voorbereiden op de toekomst en verwach-
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“It is not the strongest of 
the species that survives, 
nor the most intelligent 
that survives. It is the one 
that is most adaptable to 
change.”  
Charles Darwin

8 | BOERTIEN VERGOUWEN OVERDUIN



WWW.BVO.NL | 9

ten dat ook van hun medewerkers. Het versterken van de concurrentiepositie van de 

organisatie is essentieel en dat vraagt om investering in de eigen medewerkers. Uit 

onderzoek blijkt dat 70% van de bestuurders zich zorgen maakt of medewerkers in de 

eigen organisatie straks nog over de juiste competenties beschikken (Raet HR Bench-

mark 2016). Die bezorgdheid roept ook een hoop vragen op: welke competenties zijn 

in de nabije toekomst relevant? Met welke trainingen kun je die het best ontwikke-

len? In welke medewerkers moet je vooral investeren en van wie moet je misschien 

afscheid nemen? En, last but not least, hoe kun je het leerproces versnellen zodat 

mensen al die razendsnelle veranderingen ook daadwerkelijk kunnen bijbenen? 

Als het gaat over omgaan met veranderingen, zijn ook wij natuurlijk op zoek naar dé 

sleutel die we mensen en organisaties kunnen aanreiken om al die nieuwe uitda-

gingen aan te kunnen gaan. Snel, flexibel en effectief. Hieronder bekijken we die 

uitdagingen vanuit drie verschillende perspectieven: maatschappij, onderwijs en 

bedrijfsleven. 

Sociaal-maatschappelijk perspectief: een leven lang leren
Afgelopen februari publiceerde het CBS Een leven lang leren in Nederland, een rap-

port in het kader van sociaaleconomische trends. De inleiding vat de kern van het 

rapport goed samen: “Het tempo waarin de arbeidsmarkt verandert neemt snel toe. Glo-

balisering, robotisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere 

eisen aan de vaardigheden van werkenden. Om voorbereid te zijn op de toekomst waarin 

iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult in zijn of haar leven, moeten burgers 

zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Beleidsmakers zijn er dan 

ook steeds meer op gericht om een leven lang leren te bevorderen.” (CBS Sociaalecono-

mische trends, februari 2016). 

Een van de conclusies uit dit rapport is dat Nederlanders, vergeleken met inwoners 

van andere EU-lidstaten, relatief hoog scoren op de deelname aan ‘een leven lang 

leren’. Het gaat dan vooral om hoogopgeleiden en jongeren. En vaker om werken-

den dan niet-werkenden. Met name de sectoren waarin bij- of nascholing verplicht 

is (onderwijs, zorg, financiële en juridische sector) kennen de meeste deelnemers 

aan Leven Lang Leren-activiteiten. Het gaat hierbij met name om beroepsspecifieke 

vaardigheden.

Het mag duidelijk zijn dat de overheid een Leven Lang Leren essentieel vindt, zowel 

voor de concurrentiepositie van organisaties als voor de mogelijkheden van hun me-

dewerkers op de arbeidsmarkt. Maar wat er dan precies geleerd moet worden, vertelt 

het rapport niet.

Onderwijsperspectief: 21st Century Skills en Platform 2032
In het onderwijs wordt daar echter wel al geruime tijd over nagedacht. En de 

aandacht gaat daarbij vooral uit naar de herziening van het curriculum van zowel 

primair als voortgezet onderwijs. Wat moeten we de leerlingen van nu leren om in de 

toekomst, zeg anno 2032, op een succesvolle manier te kunnen deelnemen aan de 

maatschappij? 

HOOFDSTUK 1

LEVEN EN WERKEN IN DE 21E EEUW: 

VERANDEREN ALS ENIGE CONSTANTE

CONCLUSIE HOOFDSTUK 1 
In dit hoofdstuk zien we dat 

veranderen aan de orde van 

de dag is. De wereld is steeds 

complexer en onvoorspelbaar-

der geworden, mede door de 

technologische ontwikkelingen. 

Zowel organisaties als medewer-

kers proberen zich hierop voor te 

bereiden, maar het is nog lastig 

om houvast te vinden bij een 

concept dat daarbij op de juiste 

manier aansluit. In onze ogen is 

Learning Agility een perspectief 

dat daar goed bij kan helpen. 

Het helpt mensen om hun leer- 

en verandervermogen in kaart te 

brengen én te vergroten, zodat 

organisaties en medewerkers 

met vertrouwen de toekomst 

– met alle uitdagingen die 

daarbij horen – tegemoet kunnen 

treden.
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Het antwoord op die vraag begint bij de uit Amerika overge-

waaide 21st Century Skills: een lijst met zeven vaardigheden 

die inmiddels wereldwijd erkend zijn als fundamenteel 

voor leven en werken in de 21e eeuw. Aan kop van deze lijst 

staat de ICT-vaardigheid, eigenlijk een voorwaarde voor de 

overige zes vaardigheden: samenwerken, communicatie, 

probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid, creativi-

teit, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 

Die ICT-vaardigheid wordt ook wel de enige écht nieuwe 

vaardigheid onder de 21st Century Skills genoemd. De an-

dere vaardigheden zijn immers niet nieuw. Toch worden ook 

die tot de 21st Century Skills gerekend, omdat we juist deze 

vaardigheden, vaak in een andere vorm, zo enorm nodig 

hebben om effectief te kunnen deelnemen aan de arbeids-

markt van de toekomst. 

Ga maar na. Door nieuwe technologie en globalisering is 

samenwerken ook over grote afstand noodzakelijk gewor-

den. Dat vraagt om een andere manier van communiceren; 

dat doe je soms met mensen die zich aan de andere kant 

van de wereld bevinden. De tussenkomst van technologie 

is daarbij steeds belangrijker geworden, waardoor toon en 

non-verbale communicatie ontbreekt. Maar ook heb je nu 

meer dan ooit sociale en culturele vaardigheden nodig om 

de eventuele cultuurverschillen te overbruggen. 

Door de toegenomen complexiteit en informatiedichtheid 

zijn daarnaast het probleemoplossend vermogen en zelfred-

zaamheid onmisbaar geworden. Zelf weten waar informatie 

is te vinden, zelf kiezen wat belangrijk is om je doelen te 

bereiken en weten hoe je daar komt. Maar omdat kennis 

vrij en overal toegankelijk is geworden, neemt tegelijker-

tijd het belang van creativiteit toe. Want met kennis alleen 

onderscheid je jezelf niet meer, wel door de manier waarop 

je deze toepast. Daarbij is kritisch denken belangrijk. Want 

van de bijna oneindige hoeveelheid informatie die beschik-

baar is, moet jij zien te bepalen welke informatie nu echt 

betrouwbaar en relevant is.

Niet alleen in Amerika, ook in Nederland is onderzoek 

gedaan naar een toekomstbestendig curriculum voor het 

primair en voortgezet onderwijs. Platform Onderwijs 2032 

heeft daar, onder voorzitterschap van Paul Schnabel, in 

januari 2016 een eindadvies over gegeven. 

Platform Onderwijs 2032 komt in haar advies in grote lijnen 

overeen met 21st Century Skills, maar gaat nog een stap 

verder. Naast de essentiële competenties en vaardigheden, 

zoekt het platform naar de basiskenmerken die een leven 

lang leren ondersteunen. ‘Persoonsvorming’ en ‘burger-

schapsvorming’ mogen dan zeker niet ontbreken. Door 

verdergaande individualisering moeten mensen enerzijds 

eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, maar in een 

complexere, pluriforme samenleving moeten zij anderzijds 

zeker niet vergeten dat zij ook een grote maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben. Dus: zelfsturing aan de ene 

kant, zorgzaamheid aan de andere kant.

Hierbij wordt ingezoomd op de essentiële kenmerken 

van toekomstgericht onderwijs: “De leerlingen ontwikkelen 

kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid 

in te zetten. Door relevante kritische vragen te leren stellen 

en strategieën te ontwikkelen, leren de leerlingen verbanden 
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te leggen en tot nieuwe kennis te komen. Verbeeldingskracht, 

experimenteren en risico’s durven nemen, leert de leerling om 

in nieuwe situaties te stappen en met tegenslag om te gaan. 

Door te reflecteren op hun leerproces en samen met anderen te 

werken, stelt het hen in staat om flexibel met ontwikkelingen 

om te kunnen gaan. Het leert ze hoe ze een leven lang kunnen 

blijven leren.” (uit: Ons onderwijs 2032, Eindadvies Platform 

Onderwijs 2032). 

 

Zowel 21st Century Skills als Platform Onderwijs 2032 geeft 

dus vrij exact aan welke competenties en vaardigheden van 

belang zijn voor de toekomst. Het Platform gaat daarbij 

zelfs nog een stap verder: het zoekt niet alleen naar de 

essentiële vaardigheden, maar ook naar de kenmerken die 

‘een leven lang leren’ ondersteunen.

Model Kennisnet over Onderwijs in de 21e eeuw

“When the winds of 
change rage, some build 
shelters while others 
build windmills.” 
A Chinese Proverb
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In januari 2016 publiceerde het World Economic Forum 

een Global Challenge Insight Report: The Future of 

Jobs, Employment, Skills and Workforce Strategy for the 

Fourth Industrial Revolution. 

In dit rapport wordt onderzocht welke factoren nu en in 

de nabije toekomst van invloed zijn op kennis en vaar-

digheden, werkgelegenheid en recruitmentvraagstukken 

in diverse bedrijfstakken en in verschillende regio’s en 

landen op wereldniveau. 

Dit deden zij onder meer door de HR-directeuren 

van de grootste bedrijven ter wereld te vragen hoe zij 

verwachten dat de functies in hun bedrijfstak eruit zou 

zien in 2020. Dat jaartal ligt ver genoeg in de toekomst, 

waardoor huidige trends zich kunnen hebben doorgezet, 

maar ook dichtbij genoeg om er vandaag al actie op te 

kunnen ondernemen. 

In dit lijvige rapport is onder meer te lezen hoe deze 

Chief Human Resource Officers (CHRO’s) de top 10 van 

vaardigheden van nu en in 2020 beoordelen. Die twee 

top 10’s van vaardigheden in 2015 en 2020 zien er als 

hiernaast uit. 

 

Uit dit onderzoek van het World Economic Forum komt 

naar voren dat de respondenten inschatten dat de beroe-

pen in 2020 een hogere mate van cognitieve vaardig-

heden vereisen, zoals creativiteit, logisch redeneren en 

probleemsensitiviteit. Meer dan de helft van de CHRO’s 

verwachten dat deze cognitieve vaardigheden in 2020 

voor de functies in hun bedrijfstak van cruciaal belang 

zijn terwijl ze dat nu nog niet of nauwelijks zijn (The 

Future of Jobs p. 19-24, zie ook artikel Martine Joosten: 

What is the shelf life of our skills?). 

In 2015 

1. Complex Problem Solving

2. Coordinating with Others

3. People Management

4. Critical Thinking

5. Negotiation

6. Quality Control

7. Service Orientation 

8. Judgement and Decision Making

9. Active Listening

10. Creativity 

In 2020

1. Complex Problem Solving

2. Critical Thinking

3. Creativity

4. People Management

5. Coordinating with Others

6. Emotional Intelligence 

7. Judgement and Decision Making

8. Service Orientation

9. Negotiation

10. Cognitive Flexibility

Perspectief bedrijfsleven: duurzame inzetbaarheid 
Niet alleen in het onderwijs wordt nagedacht over de rele-

vante vaardigheden van de 21e eeuw. Toekomstbestendig-

heid staat ook op de agenda van organisaties. Een veelge-

bruikte term in dat verband is ‘duurzame inzetbaarheid’. 

Die term heeft alles te maken met twee sociaal-maatschap-

pelijke ontwikkelingen: vergrijzing en ontgroening. Om 

het niveau van sociale voorzieningen én de concurrentie-
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positie van Nederland hoog te houden, vindt de overheid 

het noodzakelijk dat mensen langer actief blijven op de 

arbeidsmarkt. Vandaar dat mensen op termijn tot hun 67e 

jaar doorwerken. Tegelijkertijd stromen er minder jongeren 

de arbeidsmarkt op. Om dan toch een hoge productiviteit te 

blijven leveren, is het voor bedrijven belangrijk dat mensen 

langer over een goede gezondheid blijven beschikken. Ze 

moeten met andere woorden duurzaam inzetbaar zijn. 

Daarnaast is helder aan het worden dat de hoge werkdruk 

van de laatste jaren – mede veroorzaakt door de crisis – 

veel medewerkers parten speelt, met risico’s op uitval van 

dien. En het risico op werkloosheid is het laatste decennium 

groter geworden. Dus ook vanuit medewerkersperspectief 

is het van groot belang om over een goede gezondheid en 

relevante arbeidsmarktmogelijkheden te beschikken. Duur-

zaam inzetbaar te zijn dus. 

Hoe die duurzame inzetbaarheid concreet moet worden 

ingevuld, is nog niet zo eenvoudig vast te stellen. Alleen al 

de definities van de term zijn talrijk. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet 

het bijvoorbeeld zo: 

“Duurzame inzetbaarheid is het vermogen deel te nemen 

aan het arbeidsproces tot aan de (stijgende) pensioengerech-

tigde leeftijd”. 

En een grootschalig TNO-onderzoek leverde de volgende 

definitie op: 

“De continue aansluiting tussen enerzijds wat een werkne-

mer kan en wil en anderzijds wat werk of werkgever vraagt 

en biedt”. 

Een veelgebruikte definitie van Van der Klink e.a. luidt als 

volgt: 

“Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlo-

pend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare 

mogelijkheden, alsmede over de voorwaarden beschikken 

om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezond-

heid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert 

een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de 

attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk 

te benutten”. 

(uit: Duurzaam inzetbaar: werk als waarde, 2010). 

En het gedachtegoed van onder meer Van Vuuren, tot slot, 

geeft drie concrete bouwstenen voor duurzame inzet-

baarheid: employability, werkvermogen en vitaliteit (uit: 

Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren, Gedrag en 

Organisatie, 2011). 

Employability is voor veel organisaties het richtpunt als het 

om duurzame inzetbaarheid gaat, zo blijkt uit een recent 

onderzoek onder onze klanten. Veel organisaties vullen die 

employability in met activiteiten op het gebied van scholing, 

ontwikkeling en zeker ook mobiliteit. Regelmatig wordt 

daarbij de focus gelegd op oudere werknemers. 

De belangrijkste behoefte onder onze klanten is het creëren 

van bewustwording: medewerkers moeten zich bewust wor-

den van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Van een baan 

voor het leven naar een Leven Lang Leren. Tegelijkertijd 

valt op dat veel van onze klanten het als obstakel ervaren 

dat duurzame inzetbaarheid als zodanig moeilijk of niet te 

meten valt. Tevens missen veel organisaties het overzicht 

van de instrumenten die in te zetten zijn rondom het thema 

duurzame inzetbaarheid (Claire Houben, Afstudeerscriptie 

Bedrijfskunde MER, uitgevoerd bij Boertien Vergouwen 

Overduin, Hogeschool Rotterdam, juni 2015). 

“Wees moedig. Neem 
risico’s. Er is niets dat 
ervaring kan vervangen.” 
Paolo Coelho
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Uit een ander onderzoek blijkt verder dat 75% van de mede-

werkers in het Nederlandse bedrijfsleven inderdaad graag 

zelf de regie wil voeren over de eigen ontwikkeling, maar 

dat 31% van de HR-managers vindt dat die medewerkers 

deze regie onvoldoende pakt. En 65% van de medewerkers 

verwacht over twee jaar nog in dezelfde functie bij dezelfde 

organisatie te zitten, dus ervaart geen urgentie en onder-

neemt ook geen acties op het gebied van mobiliteit (Raet 

HR Benchmark 2016).

Hoe belangrijk ook, duurzame inzetbaarheid biedt organi-

saties niet het houvast om te kunnen sturen op gezond en 

gekwalificeerd personeel. Dat komt volgens ons mede door-

dat het thema over het algemeen te beperkt wordt ingevuld, 

met inderdaad de focus op employability. Daar komt bij 

dat de meeste redeneringen over duurzame inzetbaarheid 

beginnen bij een probleem in het heden (o.a. een relatief 

grote hoeveelheid 50+-medewerkers, medewerkers met een 

te laag opleidingsniveau), zonder een helder perspectief op 

de toekomst. Inderdaad, er moet gewerkt worden aan em-

ployability, maar welke kennis, vaardigheden of attitude zijn 

daarbij dan van belang? Op welke toekomst moeten oplei-

dingen en trainingen zich met andere woorden richten? 

Binnen de eigen organisatie vallen die vraagstukken nog 

wel te overzien, maar als je als organisatie een breder 

arbeidsmarktperspectief wilt uitdragen, heb je het een stuk 

lastiger. 

En dan is het natuurlijk ook nog zo dat je de individuele 

duurzame inzetbaarheid niet kunt meten. Hoe kun je dan 

bijvoorbeeld bepalen welke opleiding of training voor wie 

zinvol is? Het mag duidelijk zijn: wie het thema duurzame 

inzetbaarheid op de agenda zet, onderstreept weliswaar 

de urgentie tot actie, maar krijgt nog geen heldere richting 

voor die actie. 

Het alternatief: Learning Agility
In onze zoektocht naar mogelijke alternatieven stuitten we 

vaak op de term Learning Agility. ‘Lenigheid in leren’, zou je 

vrij vertaald kunnen zeggen. Learning Agility komt in feite 

neer op wendbaarheid. Ofwel: het vermogen om onder 

nieuwe omstandigheden snel nieuw en effectief gedrag te 

ontwikkelen. 

Van mensen die hoog scoren op Learning Agility weten 

we dat ze meer en sneller leren van nieuwe situaties dan 

mensen die laag scoren. Als manager krijg je zo dus een 

duidelijke indicatie van het leerpotentieel van je medewer-

kers binnen veranderde omstandigheden. En die mede-

werkers hebben er zelf ook nog wat aan. Want inzicht in de 

eigen mate van lenigheid in leren helpt je om de nieuwe, 

veranderende toekomst effectiever aan te gaan. Het is niet 

voor niets dat Learning Agility ook wel wordt omschreven 

als ‘knowing what to do when you don’t know what to do!’ 

(Seven faces of Learning Agility, Hallenbeck et al., 2011)

Employability is het vermogen van mensen om nu en in 

de toekomst verschillende werkzaamheden en functies 

adequaat te blijven vervullen, zowel in de eigen organisa-

tie als daarbuiten. 

Werkvermogen is de mate waarin iemand fysiek, sociaal 

en psychisch in staat is om te werken. 

Vitaliteit is de mate waarin iemand energiek, fit en on-

vermoeibaar kan werken en doorzettingsvermogen heeft. 

H1

B
V

O
.N

L



WWW.BVO.NL | 15

Ons perspectief op de toekomst
Kijkend naar de (nabije) toekomst is het voor ons allen van 

groot belang om een helder beeld te hebben van wat er van 

organisaties en hun mensen wordt gevraagd. Welke compe-

tenties en vaardigheden zijn nu echt relevant in deze onstui-

mige wereld en hoe kunnen we mensen helpen effectief te 

blijven handelen onder veranderende omstandigheden?

De meeste van de in dit hoofdstuk beschreven concepten 

bieden daar volgens ons een te beperkt of juist te strikt 

kader voor. Het lijkt er namelijk op dat veel van die ideeën 

nog zoeken naar houvast, bijvoorbeeld in de vorm van een 

lijst met zeven relevante vaardigheden. Natuurlijk, lijstjes 

zijn prettig. Ze geven ons een gevoel van maakbaarheid en 

controle. Maar dat is nu ook precies de valkuil, het dilemma 

zo je wil. Bij het zoeken naar houvast, houd je immers juíst 

geen rekening met die complexiteit en ambiguïteit die zo 

kenmerkend is voor de wereld van vandaag en morgen. 

Het concept dat ons het meest helpt om invulling te geven 

aan dat dilemma is Learning Agility. Hiermee ontdek je 

namelijk wat je nodig hebt om op basis van nieuwe erva-

ringen snel nieuw effectief gedrag te kunnen ontwikkelen. 

Dus hoe die toekomst er ook uit komt te zien, mensen met 

een hoge Learning Agility hebben het vermogen om daar 

meer adequaat op in te spelen. Learning Agility is zeker niet 

richtinggevend voor wát er in de toekomst precies op ons af 

komt, maar geeft wel inzicht in welke facetten medewerkers 

gaan helpen om die nieuwe uitdagingen succesvol aan te 

gaan. En het mooie is: Learning Agility is nog te meten ook. 

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op Learning 

Agility. Waar komt dit begrip nu precies op neer? En nog 

belangrijker: wat kun je ermee?

Breinonderzoek als informatiebron
Ook op heel andere fronten wordt onderzocht hoe je 

zo goed mogelijk voorbereid kunt zijn op de toe-

komst. Om succesvol te kunnen zijn in de VUCA-

wereld, is het van essentieel belang om je prefrontale 

hersenschors te trainen, om zo je executieve vaar-

digheden te ontwikkelen, aldus Margriet Sitskoorn. 

Margriet is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische 

Neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg 

en bekend breindeskundige. Zij heeft neuropsycho-

logische onderzoeken en inzichten gebundeld tot 

een aantal principes die je dagelijks zou moeten 

toepassen. Dit gedachtegoed is gebundeld onder de 

afkorting EFFECT en bevat een praktisch stappenplan 

hoe je deze vaardigheden kunt ontwikkelen.

Reflectievragen
• Met welke veranderingen wordt jouw organisatie geconfronteerd? 

• Op welke manier bereiden jullie je voor op de uitdagingen van de toekomst? 

• Wat betekent dat concreet voor (HR-)managers en medewerkers? 
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HOOFDSTUK 2

WAT IS LEARNING AGILITY NU PRECIES?

Leven en werken in de wereld van nu: je weet niet echt wat je kunt verwachten. We moeten 

langzamerhand de illusie loslaten dat alles helder en eenduidig is, dat we altijd in control kun-

nen zijn. In het vorige hoofdstuk kon je al lezen dat verandering een constante is en dat wat ons 

succesvol maakt, het vermogen is om ons snel aan die veranderingen aan te passen en te leren 

van al onze ervaringen. Het gaat dus om Learning Agility. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op 

dit concept. Dat doen we onder meer door in te zoomen op het vele onderzoek dat is gedaan 

onder leiders en managers, maar ook onder high potentials. Wat maakt leiders en managers 

over langere tijd succesvol? En waaraan kun je high potentials herkennen? Deze onderzoeken 

vormen de basis voor het concept Learning Agility.

Leren van ervaringen
Begin jaren tachtig al waren veel onderzoekers het erover 

eens dat de karakteristieken van een effectief leider niet in 

een lijstje te vatten zijn. Wat menig onderzoek uitwees, is 

dat leiders sterk werden beïnvloed door de ervaringen die ze 

opdeden. Maar wat was het dan precies wat zo bepalend was 

voor hun effectiviteit? 

Het Centre of Creative Leadership (CCL) heeft rondom het feit dat ervaringen blijkbaar bepalend 

zijn voor langdurig succes, een grootscheepse casestudy opgezet. Corporate executives werden 

geïnterviewd en gevraagd welke gebeurtenissen in hun (werk)verleden zij als het meest leerzaam 

hadden ervaren (The Lessons of Experience, McCall et al., 1988). Een van de belangrijkste bevin-

dingen in dit onderzoek was dat het opdoen van ervaringen op zich niet bepalend is, maar dat 

mensen juist wel sterk verschillen in hun vermogen om te leren van die ervaringen. Ook uit ander 

uitgebreid onderzoek (McCall, Lombardo, & Morrison, 1988; Tannenbaum, 1997) is gebleken dat 

leiders en managers uiteindelijk falen als ze nieuwe vraagstukken steeds op hun oude vertrouwde 

wijze proberen op te lossen. Succesvolle leiders stoppen nooit met leren. Ze zijn zich bewust van 

de veranderende omstandigheden en van hun eigen gedrag daarbinnen en willen blijven leren van 

hun dagelijkse ervaringen. Dat ervaren zij als spannend en uitdagend. En het betekent ook dat ze 

daarbij soms risico’s moeten nemen.
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“Wisdom is not a 
product of schooling but 
of the lifelong attempt to 
acquire it.” 
Albert Einstein
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Ontspoorde leiders
Interessant in dit verband is het onderzoek naar ‘derailed executives’, ook uit de jaren 

tachtig (Lombardo, Ruderman & McCauley, 1988; McCall & Lombardo, 1983). Wat 

maakt dat sommige succesvolle executives uiteindelijk toch ontspoorden? Ont-

spoorde executives vertrouwden te veel op een beperkte set vaardigheden, die ze in 

alle situaties probeerden toe te passen. Ze waren niet in staat of bereid gebleken hun 

vaste gedragspatronen te doorbreken. Ze hebben zich niet aangepast aan nieuwe, 

veranderende situaties. De succesvolle leiders verschilden van de ontspoorde leiders 

in de manier waarop zij omgingen met tegenslag en fouten. De succesvolle leiders 

gaven fouten toe, accepteerden verantwoordelijkheid en handelden open en kwets-

baar. Ze transformeerden hun fouten naar een positieve ervaring en leerden van die 

situatie. Dat in schril contrast tot de ontspoorde leiders. Die waren defensiever in 

hun reactie, probeerden hun fouten te maskeren en situaties op te lossen vanachter 

gesloten deuren, waarbij ze ook nog eens hun best deden om de schuld op anderen 

te schuiven.

Van recentere datum is het succesvolle boek What got you here, won’t get you there! 

van Marshall Goldschmith (2007), dat nogmaals onderstreept dat succesvolle leiders 

begrijpen dat je in nieuwe situaties nieuw gedrag moet ontwikkelen om tot een goede 

performance te komen. Wat dat betreft zegt de titel van het boek al genoeg.

Hipo’s
Ook onder high potentials is veelvuldig onderzoek gedaan. Veel organisaties worste-

len immers met het feit dat een aanzienlijk aantal van de door hun aangemerkte high 

potentials in praktijk toch tegenvallen, of op korte termijn de organisatie verlaten. En 

dat komt dan zeker niet door een gebrek aan energie dat in zowel de selectie als de 

ontwikkeling is gestoken.

Als belangrijkste indicator voor het identificeren van high potentials wordt vaak de 

huidige performance aangehouden. De beste voorspeller van toekomstig gedrag, is 

gedrag uit het verleden, luidt immers de bekende regel uit de psychologie. En precies 

hier gaat het mis. De toekomstige situatie is namelijk niet meer te vergelijken met de 

huidige situatie. Niet alleen zal de high potential in een andere – vaak leidinggevende 

– positie functioneren, maar we hebben ook gezien dat de veranderingen waar hij of 

zij mee te maken krijgt, legio zijn. Daarom wordt tegenwoordig, naast performance, 

ook het potentieel meegenomen als onderdeel van de selectie. Denk daarbij bijvoor-

beeld aan het 9 box-model dat steeds vaker wordt gebruikt voor talentmanagement. 

Goed, maar hoe bepaal je dan iemands potentieel? Kenneth P. de Meuse geeft in zijn 

artikel ‘Where have all our high potentials gone?’ (2013) aan dat daarbij drie factoren 

een rol spelen. Om te beginnen zijn dat de persoonlijke kenmerken als ambitie en 

intelligentie. Vervolgens zijn de hoeveelheid en complexiteit van werkgerelateerde 

ervaringen van groot belang en ten slotte is Learning Agility doorslaggevend. Of 

zoals De Meuse dat beschrijft: “Learning Agility geeft zicht op iemands individuele 

capaciteiten om te leren van ervaringen en diens flexibiliteit om ander gedrag te laten 

zien in nieuwe situaties.” Het zijn dus de capaciteit en de motivatie om te leren van 

CONCLUSIE HOOFDSTUK 2 
In dit hoofdstuk geven we de 

term Learning Agility verdere 

inhoud. Uit onderzoek onder lei-

ders en high potentials weten we 

dat het essentieel is om te leren 

van ervaringen. Door te leren 

van ervaringen leveren ze een 

hoge performance en hebben ze 

het vermogen (potentieel) om 

met veranderingen om te gaan. 

Mensen met een hoge Learning 

Agility halen meer uit hun erva-

ringen, zoeken meer naar nieuwe 

uitdagingen en staan open voor 

feedback. Learning Agility is 

daarmee die speciale set van 

persoonlijkheidskenmerken en 

drijfveren waarvan we weten dat 

die bepalend is voor het leer- 

en verandervermogen van een 

persoon. Naast vier dimensies 

van Learning Agility (Results, 

People, Change, Mental) is Self-

awareness de meest bepalende 

dimensie. Een hoge score op 

Self-awareness leidt tot hogere 

scores op de andere dimensies, 

terwijl een lage Self-awareness 

de andere vier juist beperkt. 
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ervaringen en het vermogen om dat geleerde direct toe te 

passen, waarin de high potentials zich onderscheiden van 

hun collega’s. Iemand met potentieel leert daarbij snel van 

nieuwe en vaak eerste ervaringen. De Meuse grijpt in dat 

verband terug naar het artikel ‘High potentials as high lear-

ners’ (2000) van Mike Lombardo en Bob Eichinger, die de 

term Learning Agility als eersten hanteerden. Sindsdien is 

dit fenomeen door vele anderen verder uitgewerkt en intus-

sen is het mogelijk om de Learning Agility van een persoon 

te meten. 

Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet 
doen
De meest uitgebreide definitie van Learning Agility luidt als 

volgt: 

Learning Agility is het vermogen om te kunnen en willen 

leren van ervaringen om deze ervaringen direct toe te passen 

in andere, vaak nieuwe situaties. Leren hoe je leert en daar 

heel wendbaar (agile) in zijn. (De Meuse e.a, 2010). 

In deze definitie wordt dus niet alleen gekeken naar de 

snelheid en flexibiliteit van het leren, maar ook naar het 

vermogen om het geleerde effectief toe te passen. High Le-

arning agile-mensen pikken precies de ‘juiste lessen’ uit hun 

opgedane ervaringen en passen deze direct toe in nieuwe 

situaties. In de sportwereld wordt de term agile omschreven 

als een snelle beweging van het lichaam, met een veran-

derende richting of snelheid, als reactie op een stimulus. 

Wendbaar zijn dus. Mensen die minder learning agile zijn, 

vertrouwen liever op de lessen uit het verleden. 
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Fixed and growth mindset
In onze zoektocht naar wat potentieel is, zien we een 

duidelijke link met het gedachtegoed van Carol Dweck 

(2007). Zij heeft veel onderzoek gedaan naar hoe men-

sen leren. Wat ze daarbij ontdekte, is dat succes niet al-

leen bepaald wordt door onze talenten en vaardigheden; 

succes hangt ook af van onze mindset, onze denkstijl. Zij 

onderscheidt twee mindsets: de statische (fixed) mindset 

en de op groei gerichte (growth) mindset. In het eerste 

geval gaan we ervan uit dat intelligentie en persoonlijk-

heid vaststaan; er valt dus weinig te ontwikkelen. Bij 

een growth mindset gaan we er daarentegen van uit dat 

iedereen in staat is om te veranderen door te leren en 

ervaringen op te doen. Mensen met een growth mindset 

willen graag leren. Ze geloven dat de ware potentie van 

de mens ongekend is: er valt niet te voorspellen wat 

iemand kan bereiken door jarenlang gefocust te werken 

aan ontwikkeling. Een growth mindset lijkt een belangrij-

ke voorwaarde voor zelfbewustzijn, dat linkt aan de term 

Self-awareness die bij Learning Agility wordt gehanteerd. 

Learning Agility is echter een veelomvattend fenomeen. 

Het echte vermogen om te leren van uitdagende (werk)

ervaringen vraagt om meer dan alleen een mindset die 

op leren gericht is. 
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Learning Agility wordt zoals we eerder al zeiden ook wel 

heel treffend omschreven als “weten wat je moet doen als 

je niet weet wat je moet doen.” (Hallenbeck et al., 2011). Je 

bent dan in het bezit van een complexe set vaardigheden 

die je helpt om te leren snel patronen te herkennen in de 

ene situatie, om die vervolgens toe te passen in een com-

pleet andere situatie. 

Mensen die hoog learning agile zijn:

• zoeken en vinden altijd (uitdagende nieuwe) ervaringen 

om van te leren;

• zoeken en vragen actief feedback van anderen om zo te 

groeien en te ontwikkelen;

• reflecteren vaak en graag op hun eigen handelen;

• evalueren hun ervaringen en trekken daar pragmatische 

conclusies uit (wat heb ik geleerd, wat ga ik anders 

doen?);

• presteren beter omdat ze deze nieuwe ervaringen direct 

vertalen naar vaardigheden en aan hun handelingsre-

pertoire toevoegen.

(uit: High learners as high performers. Lombardo et al., 

2004)

Check jouw Learning Agility
• Je bent echt eager om te leren over jezelf, ande-

ren en andermans ideeën. 

• Je leert echt door feedback en ervaringen: het 

verandert je mening en soms zelfs je gedrag. 

• Je vindt het echt leuk om over situaties na te 

denken en te experimenteren met zaken. 

• Je leeft je echt in in mensen en wat ze bezig-

houdt.

• Je kijkt echt naar wat er met mensen gebeurt als 

je veranderingen voor elkaar wilt krijgen. 

• Je bent doortastend, vasthoudend en resultaat-

gericht, en toch blijf je echt helemaal open staan 

voor andere gezichtspunten en inbreng.

“Het leven kan alleen 
achterwaarts begrepen 
worden, maar het moet 
voorwaarts worden 
geleefd.”
Kierkegaard
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Vijf dimensies van Learning Agility
Er zijn verschillende studies gedaan naar de kenmerken van 

Learning Agility. Wij kiezen voor de indeling in vijf dimen-

sies (Lombardo & Eichinger). Deze is in onze ogen het best 

empirisch onderbouwd en bovendien ook het meest prak-

tisch toepasbaar en herkenbaar. Hieronder de vijf dimensies 

van Learning Agility:

1. People Agility 
Deze dimensie beschrijft mensen die leren van en met 

anderen. Ze leren van ervaringen, ze geven constructief 

feedback en delen veel met collega’s. Ze staan open voor 

verschillende zienswijzen, verdiepen zich in de waarden 

en normen, achtergronden en culturen van anderen en ze 

passen zich daar indien nodig aan. Ze willen anderen echt 

begrijpen en nemen andermans mening serieus. Ze leggen 

vaak gemakkelijk contact en leren van feedback van ande-

ren. Ze zoeken graag samen naar oplossingen.

2. Results Agility 
Beschrijft mensen die steeds op zoek zijn naar hoe ze 

goede resultaten kunnen behalen onder moeilijke omstan-

digheden en onder druk. Hierdoor creëren ze een meetlat 

voor zichzelf waarmee ze kunnen afmeten of ze op de 

goede weg zijn of dat ze hun aanpak moeten wijzigen. Ze 

hebben altijd een helder doel voor ogen. Ze laten zelfver-

trouwen zien en stralen dat ook uit naar anderen. Ze voelen 

een sterke behoefte om succesvol te zijn en doen vaak meer 

dan van ze wordt verwacht. 

 

 

3. Mental Agility 
Beschrijft mensen die problemen vanuit verschillende 

gezichtspunten benaderen, die complexe en ambigue 

situaties als uitdagend zien en die hun manier van denken 

goed kunnen overbrengen op anderen. Ze onderzoeken een 

probleem grondig voordat ze een conclusie trekken. Ze leg-

gen hun analyses graag voor aan anderen, hebben een open 

perspectief en denken vaak out-of-the-box. Ze snappen snel 

hoe situaties in elkaar zitten en wat ze daarvan kunnen 

leren.

4. Change Agility
Beschrijft mensen die voortdurend nieuwsgierig zijn, van 

ideeën houden en houden van experimenteren en testen om 

hun vaardigheden zo te vergroten. Ze zoeken onbekende 

en nieuwe situaties op om ervan te leren, zonder aan een 

bestaande werkwijze vast te zitten. 

5. Self-awareness
Beschrijft mensen die zelfinzicht hebben, die zich bewust 

zijn van hun sterke en minder sterke punten. Ze zijn reflec-

terend ingesteld, bekijken hun eigen gedrag en prestaties 

kritisch en willen leren hoe ze het anders en beter kunnen 

doen. Ze zoeken en vragen actief feedback om van te kun-

nen leren en willen graag ruimte voor hun ontwikkeling.

20 | BOERTIEN VERGOUWEN OVERDUIN
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Self-awareness als hefboom
Bij deze vijf dimensies is het belangrijk om op te merken 

dat Self-awareness wordt gezien als de versneller van Lear-

ning Agility. Hoe meer Self-awareness, hoe hoger de scores 

op de andere vier dimensies en hoe hoger dus ook de 

overall score. Een lagere Self-awareness kan de andere vier 

dimensies juist beperken. Medewerkers die zich bewust zijn 

van hoe ze ergens beter in kunnen worden en de wil hebben 

om dat ook te veranderen, leren en veranderen effectiever 

dan medewerkers die dat bewustzijn niet hebben of sneller 

tevreden zijn met zichzelf.

We spreken overigens liever van Self-awareness dan van 

zelfbewustzijn, omdat we geen Nederlandse vertaling van 

deze term kunnen vinden die voldoende recht doet aan de 

betekenis ervan. Zelfbewustzijn komt in de richting, maar 

laat niet voldoende het tweeledige karakter van het begrip 

terugkomen. Bij Self-awareness gaat het immers zowel over 

zelfbewustzijn en reflectief vermogen als over de wil om te 

leren en zich te ontwikkelen.

Uit de vakliteratuur weten we dat persoonlijkheidskenmer-

ken redelijk stabiele eigenschappen zijn. Drijfveren, en met 

name Self-awareness, zijn daarentegen beter te beïnvloeden 

en te ontwikkelen. Organisaties die de Learning Agility van 

hun medewerkers willen stimuleren, doen er dan ook goed 

aan om vooral in te zetten op het ontwikkelen van hun 

Self-awareness. Niet alleen omdat Self-awareness de sleutel 

is tot een sterkere Learning Agility, maar ook omdat deze 

dimensie de meeste mogelijkheden biedt voor ontwikkeling. 

Zijn we nu beter voorbereid op onze toekomst?
Hebben we nu met Learning Agility een manier van kijken 

te pakken die ons helpt om beter voorbereid te zijn op onze 

toekomst? Eerder spraken we over de vakoverstijgende 

vaardigheden en het curriculum voor primair en voortgezet 

onderwijs van de toekomst. Inzoomend op de kenmer-

ken van toekomstgericht onderwijs, herkennen we de vijf 

dimensies van Learning Agility. Naast Self-awareness, lezen 

we hier zowel Mental, Change, People en Results Agility in. 

We sluiten met deze keuze dus goed aan bij dit curriculum 

van de toekomst.

 

 
 
 
 

“Staying within your com-
fort zone is a good way to 
prepare for today, but it’s 
a terrible way to prepare 
for tomorrow.” 
David Peterson, director of executive 
coaching and leadership at Google
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Meten van Learning Agility – de eerste analyses
In een recente studie (Connolly and Viswesvaran, 2002) 

is inmiddels geconcludeerd dat Learning Agility een veel 

betere voorspeller van performance en bevorderbaarheid 

(promotability) is dan de gebruikelijke metingen die enkel 

zijn gebaseerd op IQ of de big five-persoonskenmerken.

Onze partner HFMtalentindex heeft als eerste in Europa een 

gevalideerde Learning Agility-meting ontwikkeld. Zij hebben 

al enige tijd ervaring met Learning Agility als voorspeller 

van leer- en verandervermogen. Een eerste analyse van hun 

database levert de volgende bevindingen op: 

• Vrouwen scoren hoger op People Agility, mannen sco-

ren hoger op Mental Agility.

• Vrouwen scoren hoger op Self-Awareness dan mannen.

• Jongere medewerkers (17-24 jaar) scoren lager op Self-

awareness, gevolgd door oudste medewerkers (55-64 

jaar), medewerkers tussen 25-34 jaar scoren het hoogst 

op Self-awareness.

• Medewerkers tussen 25-34 jaar scoren het hoogst op 

Results Agility.

• Medewerkers met een universitaire opleiding scoren 

het hoogst op Self-awareness, gevolgd door respec-

tievelijk medewerkers met een HBO-opleiding, alleen 

middelbare school en een MBO-opleiding.

• Medewerkers met een universitaire opleiding scoren 

eveneens het hoogst op Results Agility en Mental Agility, 

op beide dimensies gevolgd door medewerkers met 

HBO, alleen middelbare school en MBO. 

• Medewerkers met een MBO-opleiding scoren het 

hoogst op People Agility, hoger dus dan medewerkers 

met een universitaire opleiding of een HBO-opleiding. 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de verschillen 

tussen de individuen onderling in de diverse genoemde 

groepen, groter zijn dan de verschillen tussen de groepen 

onderling. 

(Bron: onderzoeksdatabase HFMtalentindex, 2014)

Learning Agility als accelerator
Wat we in dit hoofdstuk hopelijk duidelijk hebben kunnen 

maken, is dat je met Learning Agility kunt anticiperen op 

een complexe en snel veranderende wereld. Maar hoe werkt 

dat dan precies in de praktijk? Wij ervaren Learning Agility 

als een volgende stap in het talentdenken van de afgelopen 

decennia. Als het gaat om het omgaan met verandering, 

geeft Learning Agility inzicht in waar je goed in bent en de 

mogelijkheden om daarin te excelleren. Ook helpt het je 

om het leren te versnellen door ook de minder ontwikkelde 

dimensies actief op te pakken. Eigenlijk zien we Learning 

Agility als een versneller. De accelerator bij uitstek, hét mid-

del om je sterke punten uit te bouwen en je mindere kanten 

te ontwikkelen.

Is het daarmee oude wijn in nieuwe zakken? Nee, zeker 

niet. Het is een empirisch bewezen mix van aspecten van 

persoonlijkheidskenmerken en begrippen als drijfveren en 

metacognitie. En daarmee biedt deze nieuwe en onder-

scheidende zienswijze een belangrijke verdieping van wat 

we al weten en doen. Zeker in deze turbulente tijden. Laten 

we nu, na deze meer theoretische verkenning, kijken naar 

Learning Agility in de praktijk. Hoe geef je handen en voeten 

aan dit begrip? Daarover gaan de volgende hoofdstukken. 

H2
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REFLECTIEVRAGEN

• Op welke criteria selecteren jullie (toekomstige) leiders? 

• Op welke manier geven jullie vorm aan strategisch personeelsmanagement? 

• Hoe hoog scoort Self-awareness in jouw organisatie denk je? 

Waarom kiezen wij voor Learning Agility?

• Sneller tot performance 

Learning Agility is een soort leerprofiel: hoe leer je het snelst, het best? Ontwikkelen van Learning Agility leidt dus 

tot versnelling in het leren zodat je je sneller nieuwe situaties eigen kunt maken. En dat leidt uiteindelijk tot betere 

prestaties. Goed voor organisatie én individu. 

• Ontwikkelbaar 

Learning Agility bestaat uit vijf kenmerken, met Self-awareness als belangrijkste bouwsteen. Daar waar overige per-

soonskenmerken redelijk stabiel zijn, zijn zelfinzicht, zelfkennis en zelfbewustzijn te beïnvloeden en te trainen. Het 

vergroten van Self-awareness vormt immers al jaren een van de basisingrediënten voor onze leerinterventies. 

• Paradox van de meetbaarheid 

We kunnen Learning Agility meten. Dat is prettig in een veranderende omgeving waarin steeds minder vaststaat. We 

kunnen dus meten wat het verander- en leervermogen van individuen is, op zoek naar meer succeszekerheid in de 

toekomst, zonder deze toekomst te kunnen of te willen voorspellen.

• Research based 

Wat leiders en managers succesvol maakt, is al in de jaren tachtig uitgebreid onderzocht. Dit empirische fundament 

is de basis voor huidig en breder onderzoek naar kenmerken van Learning Agility. Praktisch toepasbaar met een stevig 

fundament dus.

• Focus op de toekomst 

We bieden graag een perspectief op de toekomst. Learning Agility geeft handvatten en tools om je voor te bereiden op 

en te leren van de toekomst, in plaats van te blijven focussen op heden of verleden, wat veel andere concepten doen.
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HOOFDSTUK 3

TOEPASBAARHEID LEARNING AGILITY

Leuk, weer zo’n nieuw begrip, maar hoe praktisch toepasbaar is het eigenlijk? Wat betekent het 

voor de invulling van HR(D)-beleid en -activiteiten? Zijn er voorbeelden van organisaties die hier 

al mee bezig zijn en wat zijn hun ervaringen? Zulke vragen hadden wij ook, en inmiddels hebben 

we enkele antwoorden verzameld. Die vind je in dit hoofdstuk.

Learning Agility is meetbaar
Al jaren werken we samen met HFMtalentindex en trekken we 

samen op in het trainen en ontwikkelen van mensen. Op basis 

van gevalideerde meetinstrumenten van competenties, drijf-

veren en persoonlijkheid, heeft HFMtalentindex een praktisch 

meetinstrument samengesteld: de Learning Agility Scan. Door 

te focussen op een aantal specifieke persoonlijkheidskenmer-

ken, drijfveren en gedragsaspecten, brengt dit instrument 

helder in kaart hoe medewerkers scoren op de verschillende 

dimensies van Learning Agility. Ook geeft deze scan een overall 

score van de mate van iemands Learning Agility.

HFMtalentindex heeft veel ervaring met meten van Learning Agility, onder meer bij de selectie 

van nieuwe medewerkers van hun klanten. Inmiddels kiest 70% van deze organisaties ervoor om 

naast intelligentie en persoonlijkheidskenmerken, ook Learning Agility te meten, want ze zijn meer 

en meer overtuigd geraakt van de meerwaarde ervan. Organisaties vinden het belangrijk om te 

kunnen voorspellen hoe medewerkers reageren als de situatie op het werk verandert. Want dát er 

voortdurend iets verandert staat voor veel organisaties vast.

De Learning Agility Scan wordt niet alleen ingezet bij de selectie van nieuw personeel, hij wordt 

ook gebruikt bij de medewerkers die al bij de organisatie werken. In die gevallen ligt de focus 

vooral op de ontwikkelmogelijkheden bij veranderende situaties. Learning Agility is daarmee een 

voorspeller van de snelheid waarmee iemand zich de nieuwe situatie eigen gaat maken, en is 

daarmee dus ook een indicator voor succesvolle performance in de toekomst. 
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“A person who is learn-
ing agile has more les-
sons, more tools, and 
more solutions to draw 
on when faced with new 
business challenges.” 
Hallenbeck, Swisher and Orr
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Learning Agility als voorspeller voor leiders van de toekomst
Natuurlijk zou je willen dat alle medewerkers van de organisatie effectief kunnen 

omgaan met veranderingen. Dat geldt zeker voor leidinggevenden en leidinggevend 

talent. Zij moeten de verandering kunnen dragen en niet slechts verdragen. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat Learning Agility daarvoor een goede voorspeller 

is: we weten inmiddels dat succesvolle leiders aan de top over een hoge mate van Le-

arning Agility beschikken. Voor de selectie en ontwikkeling van high potentials loont 

het dus zeker om te onderzoeken hoe zij scoren op Learning Agility. In het vorige 

hoofdstuk kon je al lezen dat de huidige performance geen zaligmakende voorspeller 

is voor het slagen van high potentials, maar dat het juist gaat om het potentieel, met 

Learning Agility als doorslaggevende factor daarbij. Gelukkig realiseren steeds meer 

bedrijven zich dat een goed presterende medewerker in een bepaalde functie, geen 

garantie biedt voor succes op een andere plek in de organisatie. Learning Agility is 

dan ook een uitstekende indicator voor het identificeren van high potentials.

Koppeling aan bestaande competenties
Maar hoe werkt het dan precies? Moeten we nu alleen nog maar kijken naar Learning 

Agility? Nee, natuurlijk niet. Voor iedere functie in de organisatie zijn er specifieke 

kennis- en basiscompetenties die belangrijk blijven, of dat nu samenwerken, advies-

vaardigheden of analytisch vermogen is. Het is echter van belang dat mensen ook in 

de toekomst over een goede performance blijven beschikken, wanneer de situatie an-

dere dingen van hen vraagt. Stel, je hebt een medewerker die op de basiscompeten-

ties voor de eigen functie hoger dan gemiddeld scoort, maar laag scoort op Learning 

Agility. Een manager zal meestal blij zijn met zo’n medewerker, hij functioneert im-

mers meer dan goed. Maar wat gebeurt er wanneer deze medewerker geconfronteerd 

wordt met veranderende omstandigheden? Hij zal dan zeker moeite hebben om zich 

die situatie eigen te maken of op zijn minst meer tijd nodig hebben om weer tot een 

goede performance te komen. Met nog veel meer van zulke medewerkers verlies je 

als organisatie je slagkracht, en daarmee mogelijk je concurrentiepositie. 

Learning Agility is ook geen doel op zich. De context waarin iemand functioneert en 

de eisen die daarmee aan hem of haar worden gesteld (ten aanzien van kennis en 

competenties) zijn leidend. Learning Agility biedt een kans om het leervermogen te 

vergroten waardoor nieuwe kennis en vaardigheden sneller eigen gemaakt kunnen 

worden. 

CONCLUSIE HOOFDSTUK 3 
Learning Agility is een voorspel-

ler van de snelheid waarmee 

iemand om kan gaan met 

veranderingen. Het is daar-

mee een goede indicator voor 

succesvolle performance in 

de toekomst! Learning Agility 

is zeer betrouwbaar te meten 

en wordt al vaak toegepast als 

selectie-instrument, naast de 

intelligentie en persoonlijkheids-

tests. Daarnaast kan de Learning 

Agility Scan mensen ook helpen 

om hun ontwikkelvraagstukken 

in een huidige functie effectief 

aan te pakken én het leren te 

versnellen!

Organisaties die actief de Learning 
Agility van hun medewerkers  
ontwikkelen:
• vergroten hun leervermogen;

• brengen een verander- en  

leerversneller aan;

• behalen betere resultaten voor de 

organisatie en voor de mensen zelf.
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Verandervaardigheid in de praktijk
Learning Agility kan je dus helpen inzicht te krijgen in de 

verandervaardigheid van mensen én het geeft richting aan 

de ontwikkeling van diezelfde verandervaardigheid. Daar-

mee is Learning Agility eigenlijk heel praktisch toepasbaar. 

Hier een kort voorbeeld: 

Phileine presteert goed in een administratieve verkoopfunctie. 

Maar dan verandert er wat: ze moet met een nieuw klantre-

latiebeheersysteem gaan werken. De inhoud van haar baan 

is niet veranderd, maar de manier waarop zij haar werk doet 

wordt ineens heel anders. Ze is succesvol in haar huidige baan, 

heeft een goede beoordeling gehad, gebaseerd op hoe zij haar 

werk tot nu toe heeft gedaan. Veranderingen vindt Phileine 

echter lastig. Ze vindt het behoorlijk moeilijk en misschien ook 

wel eng om zich het nieuwe systeem eigen te maken. Haar 

prestaties gaan achteruit. Daarmee laat ze zien dat ze iemand 

is met een goede performance, maar met een lager (learning 

agile) potentieel. 

Hoe kun je Learning Agility nu inzetten als versneller van 

Phileines verandervermogen? Enerzijds geeft de meting 

van haar Learning Agility inzicht in haar sterkst ontwikkelde 

dimensie van Learning Agility. Door deze voorkeur voor 

leren bewust in te zetten, geeft het Phileine houvast om zich 

het nieuwe systeem eigen te maken. Door actief te werken 

aan de dimensies van Learning Agility die minder sterk zijn 

ontwikkeld, kan Phileine haar leerproces versnellen. Door 

hierover in gesprek te gaan met haar collega’s, HR(D)-advi-

seur of haar manager, wordt haar Self-awareness vergroot, 

waardoor zij in de toekomst mogelijk een hogere Learning 

Agility kan laten zien. Het volgende hoofdstuk hebben we 

geheel gewijd aan de manieren waarop je Learning Agility 

kunt ontwikkelen. 
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Praktijkervaring Canon Group
We interviewden Willy de Jonge, L&D Specialist bij 

Canon Group, voor wie het momenteel niet meer dan 

normaal is om in te springen op veranderingen in de 

omgeving. Productcycli duurden vroeger zeven tot 

tien jaar. Je had dus alle tijd om het leer- en ontwik-

kelproces van mensen daaromheen te organiseren. 

Netjes van A naar B, lineair. Ruim vijftien jaar geleden 

is de omslag gekomen naar een digitale omgeving en 

nu komt er ongeveer ieder half jaar een productup-

date. Dat vraagt van medewerkers heel veel snelheid 

van schakelen én leren.

Canon Group kiest er nu vaak voor om samen met 

de klant een nieuw product te ontwikkelen. Cocre-

atie dus, waarbij de ontwikkeling van het product 

samenloopt met de ontwikkeling van de mensen. 

Dus geen lineair proces meer waar je alle tijd voor 

hebt. Sterker nog, je ontwikkelt vaak al manieren om 

de medewerkers de nieuwe werkwijze te leren, terwijl 

je nog niet eens weet hoe het eindproduct eruitziet. 

Veranderingen vinden met andere woorden direct 

op de werkplek plaats en organisaties moeten daar 

flexibel en wendbaar (agile) mee omgaan. Je kunt je 

wel voorstellen dat afstemming hierdoor hard nodig 

is. De twee toverwoorden die Willy de Jonge vaak in 

het interview liet vallen, zijn ‘samenwerken’ en ‘com-

municatie’. Inderdaad ja, hier zien we de 21st Century 

Skills terugkomen.
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REFLECTIEVRAGEN

• Welke organisatie is in jouw ogen een voorbeeld van voorbereid zijn op de toekomst? 

• Wat zou jouw eigen organisatie hiervan kunnen leren? 

• En welke rol kun jij daar zelf in spelen? 

Praktijkervaring Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een 

van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en 

Zuid-Holland Noord. Kernvragen voor Zorgbalans zijn: 

wat vragen klanten van ons? En wat hebben de medewer-

kers van Zorgbalans dan te leren? Die twee vragen han-

gen nauw samen. Door de verschuiving van zorgtaken is 

er nu meer behoefte aan hoger opgeleide verpleegkun-

digen, dan lager geschoolde verzorgenden. Bovendien 

is de tendens dat verplegend personeel steeds meer 

overleg heeft met familieleden van bewoners, zeker 

in het geval van dementie. Dus ook op het gebied van 

gespreksvaardigheden is ontwikkeling nodig. Kortom, 

er is een enorme leerbehoefte. Zo is er nu sprake van 

bijna driehonderd mensen die op school zitten om een 

kwalificatieniveau hoger te komen. 

Bestuursvoorzitter van Zorgbalans én Zorgmanager van 

het Jaar 2015 Anja Schouten zegt dan ook: “Dat kan je als 

management dus niet uitbesteden aan de afdeling Opleidin-

gen. En er zijn veel meer instrumenten nodig dan opleiden 

alleen.” Zij vertelt verder: “Medewerkers van Zorgbalans 

houden zelf de regie over hun loopbaan. Aan alle medewer-

kers is de vraag gesteld: weet je wat je wilt? 

 

 

 

Tegelijkertijd is een ruim opleidingsbudget ter beschikking 

gesteld. Inmiddels is studeren voor bijna iedereen ‘gewoon’ 

geworden. In veel gevallen gaat het om vrouwen die op 

jonge leeftijd zijn gaan werken en niet gestudeerd hebben. 

Dat levert ontroerende momenten op tijdens diploma-

uitreikingen. 

De klassieke manier van opleiden is natuurlijk die waar-

bij er weg-van-de-werkplek geleerd wordt. In klasjes met 

een juf of meester. Met boeken en een curriculum dat per 

definitie achterloopt op de huidige ontwikkelingen. Met de 

ontwikkelambities die we als organisatie hebben, zou dit 

betekenen dat iedereen maanden naar school moet. Dat 

werd te kostbaar en niet alle medewerkers zijn in staat om 

al die kennis te absorberen. Vandaar dat we kiezen voor 

parttimeopleidingen die in partnership ontwikkeld worden 

met MBO’s en HBO’s, zodat mensen direct de Zorgbalans 

manier van werken wordt bijgebracht en de nieuwste ont-

wikkelingen (bijvoorbeeld rondom mantelzorg) snel worden 

meegenomen. Ook worden leergemeenschappen gecreëerd, 

bijvoorbeeld bij de introductie van het concept ‘sociaal wijk-

team’. Een groep van medewerkers, manager en bestuurders 

is gaan onderzoeken wat dit inhoudt tijdens gezamenlijke 

leermomenten.”

(uit: interview voor Next Learning Event 2016)
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HOOFDSTUK 4

AAN DE SLAG MET LEARNING AGILITY 

In de vorige hoofdstukken heb je kunnen lezen waarom wij aandacht voor het thema Learning 

Agility zo belangrijk vinden. We hebben ook nauwkeurig gekeken naar wat het nou precies is en 

uit welke dimensies het bestaat. En ten slotte hebben we ook de praktische toepasbaarheid van 

Learning Agility onder de loep genomen. In dit hoofdstuk gaan we er echt mee aan de slag. Eerst 

maken we het begrip nog wat concreter met praktische tips omtrent hoe Learning Agility werkt 

als versneller van het leren in veranderende omstandigheden. Vervolgens vragen we je ook eens 

naar je eigen gedrag te kijken: hoe learning agile ben jij zelf eigenlijk? Ten slotte geven we enkele 

suggesties voor het inpassen van de verschillende dimensies van Learning Agility in leertrajec-

ten op basis van het 70-20-10-principe.

Learning Agility als aanvulling 
De vijf dimensies van Learning Agility werken zoals gezegd 

aanvullend op de kennis, vaardigheden en attitude die we 

van medewerkers in een bepaalde functie of rol verwachten. 

We komen dus niet met een geheel nieuw competentieframe-

work. In het werken met Learning Agility gaan we uit van de 

bestaande competenties en bieden de dimensies extra inzicht 

in het leer- en verandervermogen van de medewerker. Op zijn 

wendbaarheid dus, de mate van zijn lenigheid in leren. 

Een voorbeeld
Hans is onderhoudsmonteur (MBO+-niveau) bij een organisatie in de technische dienstverlening. Voor 

de concurrentiepositie van de organisatie is het belangrijk dat de onderhoudsmonteurs niet alleen de 

storingen aan installaties zo snel mogelijk verhelpen, maar ook dat zij klanten adviseren over het func-

tioneren van de installaties in het algemeen. Zijn werkgever verlangt nu van Hans dat hij zich service-

gerichter opstelt en tegelijkertijd fungeert als de ‘ogen en oren’ van de organisatie in het werkveld. Om 

deze stap te maken, heeft Hans een ontwikkelassessment gemaakt. Daaruit blijkt dat hij hoog scoort op 

de competentie Oplossend vermogen, onmisbaar voor een onderhoudsmonteur, maar ook dat hij laag 

scoort op Change Agility. Onbekende, nieuwe zaken en situaties gaat Hans het liefst uit de weg en hij 

houdt van veiligheid en degelijkheid. Hij gaat niet experimenteren zonder eerst grondig onderzoek. Hans 

herkent deze uitkomst. Hoe kan hij zichzelf verder ontwikkelen naar de servicegerichte adviesrol die zijn 

werkgever van hem vraagt? 
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“Als je de dingen  
blijft doen die je altijd al 
hebt gedaan, krijg je de 
uitkomst die je altijd hebt 
gehad.” 
Omdenken
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Werkend met zowel de competenties als de Agility-dimensies zijn er twee routes om 

dit ontwikkeltraject vorm en inhoud te geven. Beide routes zijn gebaseerd op het 

talentdenken en starten met Self-awareness, de basis van Learning Agility. Is Hans 

zich bewust van zijn scores? 

Een eerste route zou zijn om zijn talent voor Oplossend vermogen te gebruiken om 

zijn lage Change Agility te ontwikkelen/te vergroten. Het bekende, het vertrouwde, 

dat waar Hans echt talent voor heeft, te gebruiken om iets nieuws te ontwikkelen dus. 

Daar zit ook een drijfveer om stappen in zijn ontwikkeling te maken. Concreet kan 

Hans brainstormen over een mogelijke aanpak. In een veilige setting een nieuwe aan-

pak bedenken en deze uitproberen. Om sneller tot actie over te gaan kan zijn leiding-

gevende hem aanmoedigen om mogelijke oplossingen te checken bij een collega. 

Een tweede (aanvullende) route richt de focus op een van de sterk ontwikkelde 

Agility’s. Als Hans immers weet waar zijn lenigheid in leren al sterk is ontwikkeld, kan 

dat talent helpen om te groeien in een competentiegebied waar hij minder sterk in is. 

Laten we dit verduidelijken door weer terug te keren naar ons voorbeeld. 

Hans blijkt hoog te scoren op Results Agility. Hij werkt gefocust, wil de storingen graag zo 

goed mogelijk verhelpen en is niet zo gauw gek te krijgen. In de organisatie waar hij werkt 

wordt dat zeer gewaardeerd. Maar belangrijk is nu dat Hans ook leert kijken vanuit de 

behoefte van de klant. De competentie Inlevingsvermogen is bij hem echter niet zo sterk 

ontwikkeld. Hij is zich ervan bewust dat zijn baan aan het veranderen is en dat hij meer 

vanuit de klant moet leren denken. Dat het grondig en resultaatgericht fixen van een sto-

ring niet meer genoeg is. Wat zou dan een leerroute voor deze monteur kunnen zijn? 

Vanuit dit perspectief kan Hans’ sterk ontwikkelde Results Agility hem prima helpen 

om zijn inlevingsvermogen te vergroten. Wanneer hij inziet dat hij resultaat anders 

moet gaan definiëren, kan Hans makkelijker het gesprek met de klant aangaan over 

diens echte behoeften. Niet de storing zo snel mogelijk verhelpen is dan een goed 

resultaat, maar een klant die zich echt geholpen voelt met een goede service. 

CONCLUSIE HOOFDSTUK 4 
Dit hoofdstuk laat zien dat er 

geen kant-en-klare oplossingen 

zijn voor ontwikkelvraagstuk-

ken. Het leerprofiel dat Learning 

Agility biedt, kan de ontwikkeling 

van een individu richting geven 

en geeft inzicht in waar de groot-

ste kansen liggen voor persoon-

lijke groei. Door Learning Agility 

vervolgens te verbinden aan het 

70-20-10-principe vinden we 

concrete ontwikkelinterventies 

op elke dimensie van Learning 

Agility. Zo versnel je het leren en 

ontwikkelen van het individu in 

optima forma. 

+ -

Competentie Oplossend vermogen Inlevingsvermogen

Learning Agility Results Agility Change Agility
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Je kunt Learning Agility dus zien als een soort leerprofiel 

voor verandervermogen. Het geeft een beeld van hoe een 

medewerker het gemakkelijkst leert in veranderende om-

standigheden. En daarmee dus het snelst weer de situatie 

van hoge performance bereikt. Ook zonder te sturen op 

Learning Agility zullen de meeste medewerkers zich uitein-

delijk wel aan de veranderende situatie weten aan te passen, 

maar door bewust te sturen op Learning Agility kun je dat 

proces aanmerkelijk versnellen. En dat is niet onbelangrijk 

in deze tijden waarin verandering aan de orde van de dag 

is. We zeiden het eerder al: Learning Agility werkt als een 

accelerator in het leren!

Hieronder hebben we dit voordeel van Learning Agility in 

een grafiek weergegeven. Door de inzet van het leren met 

gebruik van Learning Agility is het mogelijk om sneller op 

het gewenste performanceniveau te komen. 
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Hoe learning agile ben jij?
Nu ben je waarschijnlijk ook wel nieuwsgierig geworden waar 

jouw sterke Learning Agility-kenmerken zitten en hoe je deze 

talenten beter kunt gebruiken. Test dan jezelf hieronder en lees 

meteen ook welke ontwikkelmogelijkheden je hebt.

We nemen eerst de verschillende dimensies van Learning 

Agility door, zodat je voor jezelf kunt beoordelen op welke 

dimensie jouw talenten, maar ook jouw grootste kansen voor 

persoonlijke groei liggen. Daarna geven we enkele suggesties 

hoe je die laatste facetten kunt versterken. 

Lees de twee naast elkaar staande uitspraken en kijk welke het 

best bij jou past.

Wanneer je steeds de twee naast elkaar staande uitspraken 

leest, welke kant past dan beter bij je? Kun je je meer herken-

nen in de uitspraken aan de linkerkant, dan heb je jezelf moge-

lijk al aspecten van Learning Agility eigen gemaakt. Beschrijft 

de rechterkant jouw gedrag beter, dan is er wellicht nog ruimte 

voor enige versterking van je lenigheid in leren!
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Change Agility Ik experimenteer met nieuwe ideeën en 
tracht daarmee de beste oplossing voor 
ieder apart probleem te vinden. 

Ik bekijk iedere uitdaging weer met een 
frisse blik, en ga daarbij voorbij aan 
bestaande werkwijzen. 

Of

Of

Ik kies de meest passende bestaande op-
lossing en ga direct door met de volgende 
uitdaging.
 
Ik wil het beste bereiken met wat ik tot mijn 
beschikking heb. 

Mental Agility Ik vind het belangrijk om eerst zaken 
goed te analyseren voordat ik conclusies 
trek. 

Ik vind het leuk om mijn tanden in com-
plexe problemen te zetten. 

Of

Of

Ik vertrouw op mijn intuïtie bij het vinden 
van de goede oplossing. 

Ik vind het fijn om bezig te zijn met zaken 
die lekker lopen. 

People Agility Ik ben benieuwd naar de mening van 
anderen. 

Ik denk dat ik veel van anderen kan 
leren. 

Of

Of

Ik vind het prettig om in m’n eentje met 
zaken aan de slag te gaan. 

Ik moet dingen toch op mijn eigen manier 
ontdekken. 

Results Agility Ik blijf kalm wanneer ik voor flinke uit-
dagingen of stressvolle situaties sta. 

Ik vind het behalen van resultaten het 
allerbelangrijkst. 

Of

Of

Ik gebruik stress als brandstof om dingen 
nog sneller af te kunnen handelen. 

Ik vind de manier waarop ik te werk ga net 
zo belangrijk als het resultaat zelf.

Self-awareness Ik vraag feedback om daarvan te kunnen 
leren. 

Ik vind het leuk om over mijn eigen 
rol na te denken bij zowel succes als 
mislukkingen. 

Of

Of

Ik luister naar feedback wanneer anderen 
mij die willen geven. 

Ik vier mijn successen en stap snel over 
mislukkingen heen zodat ik me weer op de 
volgende uitdaging kan focussen.
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Kenmerk Leren door Suggesties

Change Agility Nieuwsgierig Ervaren en 
Experimenteren

Bedenk voor ieder probleem nieuwe oplossingen, ook al zijn 
er al beproefde methodes voorhanden. 

Maak er een gewoonte van om te brainstormen over mogelij-
ke manieren van aanpak, hoe meer out-of-the-box hoe beter. 

Werk volgens de Denk-Doe-Leercyclus: wanneer je een idee 
voor een oplossing hebt, ga er dan zo snel mogelijk mee 
experimenteren. Ook al heb je nog niet alle aspecten uitge-
dacht. Wat levert die ervaring aan inzichten op? 

Oefen nieuw gedrag meteen op je partner, kinderen of 
directe collega’s en evalueer hoe dat ging. 

Wanneer je voor een uitdaging wordt geplaatst, stel jezelf 
dan twee vragen: 

• Wat houdt me tegen om iets nieuws te proberen? 
• Stel dat die hindernis er niet zou zijn, hoe zou ik het 

dan aanpakken? 

Mental Agility Analytisch Uitleggen en 
Analyseren

Zoek eens vaker op internet naar relevante artikelen of 
TedX-filmpjes over een bepaald onderwerp. Welke nieuwe 
inzichten spreken je aan?

Wanneer je een uitdagende klus hebt, wat zijn parallellen 
die je kunt trekken met situaties uit het verleden? En wat 
zijn terugkerende patronen? Welk inzicht levert je dat op? 

People Agility Belangstellend Sparren en 
coaching

Wanneer je samenwerkt met anderen, stel vragen om de 
ander beter te begrijpen, niet om zelf beter begrepen te 
worden. Luister echt naar wat de ander te vertellen heeft.

Vraag gedurende de opstartfase van een project regelmatig 
input van anderen. Dat kunnen ook relatieve buiten-
staanders zijn. Hoe zouden zij het aanpakken? Welk advies 
hebben ze voor je?

Wie zou je als mentor of coach willen hebben binnen de 
organisatie? Waarom deze persoon? En wat kun je van 
hem of haar leren? 

Neem deel aan een intervisiegroep. 

Vraag tussentijds en na afloop van een project ook om 
persoonlijke feedback: wat heeft de ander het meest in jou 
gewaardeerd? Waar ligt ruimte voor ontwikkeling? 

Ontvang feedback als een geschenk en ga niet in de verde-
diging.

Praktische tips voor het versterken van Learning Agility
Hieronder geven we op iedere dimensie enkele suggesties om je Learning Agility te versterken. 
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We hopen uiteraard dat deze manier van kijken naar je ontwikkeling ook voor jou persoonlijk relevante inzichten heeft opgeleverd. 

Neem even de tijd om die voor jezelf te noteren en op een later moment weer te bekijken. 

Kenmerk Leren door Suggesties

Change Agility Nieuwsgierig Ervaren en 
Experimenteren

Bedenk voor ieder probleem nieuwe oplossingen, ook al zijn 
er al beproefde methodes voorhanden. 

Maak er een gewoonte van om te brainstormen over mogelij-
ke manieren van aanpak, hoe meer out-of-the-box hoe beter. 

Werk volgens de Denk-Doe-Leercyclus: wanneer je een idee 
voor een oplossing hebt, ga er dan zo snel mogelijk mee 
experimenteren. Ook al heb je nog niet alle aspecten uitge-
dacht. Wat levert die ervaring aan inzichten op? 

Oefen nieuw gedrag meteen op je partner, kinderen of 
directe collega’s en evalueer hoe dat ging. 

Wanneer je voor een uitdaging wordt geplaatst, stel jezelf 
dan twee vragen: 

• Wat houdt me tegen om iets nieuws te proberen? 
• Stel dat die hindernis er niet zou zijn, hoe zou ik het 

dan aanpakken? 

Mental Agility Analytisch Uitleggen en 
Analyseren

Zoek eens vaker op internet naar relevante artikelen of 
TedX-filmpjes over een bepaald onderwerp. Welke nieuwe 
inzichten spreken je aan?

Wanneer je een uitdagende klus hebt, wat zijn parallellen 
die je kunt trekken met situaties uit het verleden? En wat 
zijn terugkerende patronen? Welk inzicht levert je dat op? 

People Agility Belangstellend Sparren en 
coaching

Wanneer je samenwerkt met anderen, stel vragen om de 
ander beter te begrijpen, niet om zelf beter begrepen te 
worden. Luister echt naar wat de ander te vertellen heeft.

Vraag gedurende de opstartfase van een project regelmatig 
input van anderen. Dat kunnen ook relatieve buiten-
staanders zijn. Hoe zouden zij het aanpakken? Welk advies 
hebben ze voor je?

Wie zou je als mentor of coach willen hebben binnen de 
organisatie? Waarom deze persoon? En wat kun je van 
hem of haar leren? 

Neem deel aan een intervisiegroep. 

Vraag tussentijds en na afloop van een project ook om 
persoonlijke feedback: wat heeft de ander het meest in jou 
gewaardeerd? Waar ligt ruimte voor ontwikkeling? 

Ontvang feedback als een geschenk en ga niet in de verde-
diging.

Kenmerk Leren door Suggesties

Results Agility Gefocust Targets en 
doelen stellen

Pak een project op dat buiten je comfortzone ligt. Kies 
er een die belangrijk genoeg is, maar waarbij falen geen 
persoonlijke consequenties heeft. Belangrijk is om anderen 
daarbij te betrekken – vraag om hun hulp en ondersteun-
ing. 

Vraag je leidinggevende en collega’s (bv. met behulp van 
een 360°-feedback) wat in hun ogen jouw (ontwikkel)doe-
len zouden moeten zijn voor het aankomende jaar. Maak 
daar een plan van aanpak voor met heldere mijlpalen en 
evaluatiemomenten. 

Self-awareness Zelfbewust Reflectie Breng je kwaliteiten en minder sterke kanten in kaart 
Bijvoorbeeld met behulp van een persoonlijkheidsinstru-
ment. 

Bedenk hoe je je talenten nog beter kunt inzetten. 
Maak een ontwikkelplan voor de belangrijkste twee ontwik-
kelpunten. 

Stel jezelf bij de afronding van projecten drie vragen: 

• Wat was mijn aandeel in het succes of falen van dit 

project? 

• Waarom heb ik gehandeld zoals ik dat heb gedaan? 
• Waar moet ik mee doorgaan/stoppen of wat moet ik 

leren om in de toekomst succes te garanderen? 
• Stel deze vragen ook aan de betrokken collega’s. 
• Vraag collega’s om specifieke feedback: Ik wil graag 

beter leren … , wil je op mijn gedrag letten en daar eind 
van de vergadering/week feedback op geven? 

• Vraag je leidinggevende om feedforward: wat is voor 
mijn ontwikkeling van belang voor de komende drie 
jaar?
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Hieronder maken we het werken met en aan Learning 

Agility hopelijk nog concreter door een ontwikkeltraject 

uit te werken. Ook leggen we daarbij verbanden met de 

70-20-10-aanpak die op dit moment in veel leertrajecten is 

terug te vinden. 

Ontwikkeltrajecten: Learning Agility in actie
Om een individueel ontwikkeltraject meer handen en voeten 

te geven, keren we weer even terug naar ons voorbeeld: 

De organisatie waar Hans werkt, staat voor grote veranderin-

gen. Wellicht zelfs een reorganisatie. Van het oplossingen van 

storingen moeten de onderhoudsmonteurs veel servicegerichter 

gaan werken. In het kader daarvan wordt een soort ‘vloot-

schouw’ gehouden van de populatie van huidige medewerkers: 

wie wil en kan mee in de veranderingen die de organisatie van 

hen vraagt? 

Zoals we al zagen, scoort Hans in een ontwikkelassessment 

hoog op de competentie Oplossend vermogen, en laag op 

Change Agility. Onbekende, nieuwe zaken en situaties gaat 

hij het liefst uit de weg. Hans scoort ook hoog op Results 

Agility: hij wil de storing graag zo goed mogelijk verhelpen 

binnen de gestelde tijd. Het wordt echter belangrijker om te 

werken aan zijn Inlevingsvermogen. Denken vanuit de klant 

is nu echt onmisbaar geworden. Ook zal hij meer moeten 

schakelen met de collega’s in de eigen organisatie om za-

ken voor elkaar te krijgen. Hij is zich ervan bewust dat zijn 

baan aan het veranderen is. Meer klantencontact en beter 

samenwerken, in plaats van solistisch de in zijn ogen beste 

oplossingen voor de storingen aan installaties bedenken en 

uitvoeren.

Allereerst maakt Hans samen met zijn leidinggevende een 

persoonlijk ontwikkelplan met heldere doelen en mijlpalen. 

Hij zet zijn Results Agility dus in. Hij vraagt zijn leiding-

gevende en collega’s met behulp van een 360°-instrument 

om feedback/feedforward, wat in hun ogen zijn (ontwikkel)

doelen zouden moeten zijn voor het aankomende jaar. Op 

punten die voor hem nog toelichting nodig hebben, gaat 

Hans het gesprek aan. Op deze manier werkt hij aan zijn 

inlevingsvermogen en het thema samenwerken op een 

Results Agility-manier (doelgericht maakt hij een helder 

plan met afspraken over tussentijdse evaluatiemomenten). 

Samen met zijn collega werkt hij aan een projectopzet om 

samen met een technische collega bij hun klant een voor-

stel te doen voor vervanging van een machineonderdeel. 

Hans gebruikt daarvoor voor hem echt nieuwe manieren 

van werken zoals brainstormen en out-of-the-boxdenken, 

passend bij Change Agility. Hij wordt in het formuleren van 

een advies aan de klant uitgedaagd om zich in te leven in 

diens wereld. De eerste presentatie van het voorstel doen 

Hans en zijn collega voor hun leidinggevende, die hen 

advies geeft en hier en daar uitdaagt om het serviceaspect 

er nog scherper in te verwerken.

Tussentijds krijgt en vraagt Hans feedback van zijn eigen 

collega, zijn leidinggevende maar ook van de klant. Hans 

geeft in zijn tussenevaluatie met zijn manager aan het al-

lemaal heel spannend, maar ook heel leerzaam te vinden. 

Gelukkig heeft hij het gevoel te leren op een enigszins ver-

trouwde manier (zetten van doelen, projectmatig, concrete 

oplossingen opleveren), maar wel met nieuwe accenten 

(leren van en met anderen, zelfs met de klant erbij!). 
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Halverwege het traject merkt Hans dat het soms lastig 

is om zijn collega te overtuigen van zijn ideeën. Dat was 

voorheen minder nodig. Hij was immers de productexpert 

en werkte vooral solistisch. Dat is even slikken. Samen met 

zijn leidinggevende besluit Hans een tweedaagse training 

Effectief Beïnvloeden te volgen. Daarin heeft hij nog beter 

geleerd om te denken vanuit zijn gesprekspartner. Vooral 

het oefenen van zijn eigen praktijkvoorbeelden met een 

trainingsacteur heeft hem veel inzichten gegeven. Hij weet 

nu heel goed dat gelijk hébben niet het enige is wat telt! En 

leuk dat hij nog een afspraak heeft met zijn buddy om twee 

maanden na de training nog eens te kijken hoe het nu in 

praktijk gaat. 

Zijn leidinggevende vraagt aan Hans om aan het eind van 

het traject eens terug te kijken op zijn hele ontwikkeling. 

Door deze reflectie wordt Hans uitgedaagd te werken aan 

zijn Self-awareness. Het spannendste, maar ook meest 

leerzame vond hij dat het ontwikkeltraject telkens weer werd 

aangepast. Plannen werden geschrapt of juist toegevoegd. 

In de projectaanpak voor de klant moesten ze na de try-out 

voor hun leidinggevende zelfs terug naar de ontwerptafel. 

Dat vroeg veel van zijn aanpassingsvermogen en veer-

kracht, maar hij ziet ook dat het uiteindelijke resultaat wel 

beter is geworden. En daarbij realiseert hij zich dat het 

wel heel erg handig is om hiermee om te kunnen gaan in 

verband met de constante veranderingen die er toch echt 

steeds meer aan zitten te komen. Hans heeft daar gelukkig 

goed over kunnen praten met zijn leidinggevende die hem 

daarmee zag worstelen. Samen hebben ze gezocht naar 

strategieën die voor hem werkten. Maar het was wel echt 

wennen. Hans en zijn leidinggevende sluiten het ontwikkel-

traject op een prettige wijze af. Een tijdelijke afsluiting dan…

70-20-10-leren en Learning Agility 
Alhoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, vormt het 

zogenaamde 70-20-10-principe tegenwoordig vaak de basis 

voor het ontwerpen van leertrajecten, waarbij klassikaal, 

formeel leren wordt gecombineerd met interventies op de 

werkplek en met sociaal leren.

Dit principe gaat ervan uit dat mensen 70% van hun kennis 

en vaardigheden halen uit de praktijk. Dus gewoon door 

te werken aan projecten, door ergens tegenaan te lopen, 

te oefenen, te ervaren en weer opnieuw te proberen. 20% 

leren mensen uit de interactie met anderen, bijvoorbeeld in 

gesprek met een collega of coach. En ten slotte leren men-

sen 10% van hun kennis en vaardigheden via de ‘formele 

weg’. Dus door een training te volgen of een boek te lezen 

over een bepaald onderwerp.

Deze manier van kijken naar leertrajecten geeft vooral het 

belang van niet-formele vormen van leren aan, waarbij ook 

hier ervaringen opdoen in de praktijk een belangrijke factor 

vormt. 

“We had the experience 
but missed the meaning.” 
T.S. Eliot about the challenges 
of  learning
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REFLECTIEVRAGEN

•  Wat was het meest verrassende inzicht uit dit hoofdstuk over jouw eigen Learning Agility? 

• Welke tips ga je gebruiken? En hoe? 

• Wordt in jouw organisatie het 70-20-10-principe toegepast op leer- en ontwikkeltrajecten? En hoe kunnen 

de inzichten van Learning Agility hieraan bijdragen? 

70
Praktijkleren

20
Leren in interactie

10
Formeel leren

Change Agility Cocreatie met de klant: aan het 
werk

Brainstormtechnieken

Werken volgens nieuwe meth-
oden, constante bijstelling, weer 
opnieuw beginnen

Oefenpresentatie aan leiding-
gevende

Experimenteren met ander 
gedrag in de training

Mental Agility Visualiseren van wat er gaat 
gebeuren en hoe iets opgelost 
kan worden

Tweedaagse training Effectief 
Beïnvloeden

Theorie en syllabus bij de  
training

People Agility Coaching on the job door leiding-
gevende

Projectoverleg met klant en col-
lega’s

Gesprekken over 360°-feedback 
met collega’s 

Buddygesprek naar aanleiding van 
de training

Oefenen met trainingsacteur

Results Agility Vaststellen persoonlijk ontwik-
kelplan

Leerdoelen bepalen voor de 
training, met einddoel voor ogen

Self-awareness Reflectie op eigen leerproces met 
leidinggevende

360°-feedback Ontwikkelassessment

Feedback van trainer, trainings-
acteur en overige deelnemers

Reflectievragen van trainer

Hieronder hebben we de interventies uit ons voorbeeld van onder-

houdsmonteur Hans in het 70-20-10-schema gezet. 

Dit voorbeeld laat zien dat er geen kant-en-klare oplossingen meer 

zijn. Het is belangrijk om samen, net zoals Hans uit ons voor-

beeld dat met zijn leidinggevende doet, ideeën uit te wisselen en 

in cocreatie te kijken naar de beste route om het leren te versnel-

len en zo het verander- en leervermogen van medewerkers te 

vergroten. Start met Self-awareness en bepaal van daaruit samen 

nieuwe leerstrategieën. Echt experimenteren dus.

Dat dit alles ook implicaties heeft voor de rol van HR en manage-

ment in organisaties lijdt geen twijfel. Daarover gaat ons volgende 

hoofdstuk. 
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”The past is a place of 
reference, not a place of 
residence.” 
Willie Joley
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HOOFDSTUK 5

IMPLICATIES VOOR ORGANISATIES, HR(D) 

EN MANAGEMENT

We hebben in de vorige hoofdstukken gekeken wat Learning Agility is, uit welke aspecten het 

bestaat en hoe ontwikkelbaar het is. We hebben bovendien voorbeelden besproken hoe iemand 

het snelst leerrendement kan behalen. Onze focus was voornamelijk op het individu, de lerende. 

Maar wat betekent de focus op Learning Agility voor de rol van HR(D) in een organisatie? En wat 

betekent het voor managers en (de inrichting van een) organisatie? 

Wendbaar organiseren
Uit alle bronnen die we hebben geraadpleegd, komt een hel-

der beeld naar voren. Ja, de wereld verandert en organisaties 

moeten mee veranderen. En vaak zien we ook nog wel in dat 

het nodig is dat we veranderen. Maar zoals dat vaak gaat met 

veranderen: we willen ook graag vasthouden aan het bekende 

en hebben behoefte aan continuïteit en menselijke maat. Hoe 

organiseer of structureer je dan je organisatie vanuit deze 

lastige paradox? Hieronder beschrijven we twee nieuwere 

manieren van kijken naar organisaties: als eerste richten we 

onze focus op agile werken en vervolgens op het model van 

holacratie.

Agile werken
Manieren van organiseren die wendbaar en beweeglijk zijn, en tegelijkertijd vasthouden aan vaste 

structuren kunnen we vatten onder de verzamelterm agile. In agile projecten bijvoorbeeld probeert 

men de steeds veranderende wensen en eisen boven water te krijgen, en daar steeds aan tege-

moet te komen. Agile werken eist betrokkenheid van alle belanghebbenden. Men werkt immers 

in kleine, multidisciplinaire projectteams van wisselende samenstelling, die snel het pakket van 

eisen te weten komen, snel visueel maken wat de klant wenst, veel contacten hebben met klanten 

en leveranciers, vaak en snel feedback van hen krijgen en snel die veranderingen in het ontwerp 

aanbrengen, bij voorkeur in aanwezigheid van de klanten. Door de flexibele en de zich herhalende 

processen wordt een ontwerp of product gemaakt, dat steeds meer aan de klantwensen tegemoet-

komt. Dit komt eigenlijk neer op een vorm van cocreatie waar we het eerder over hadden. 
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“Many of us are more 
likely to rely on our  
successful habits from 
the past rather than go 
through trouble of  
creating new ones.” 
Lombardo & Eichinger
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Agile werken is eigenlijk begonnen in de IT-sector. Daar is al langer geen echte 

volgordelijkheid meer van de ontwikkeling van een product van het ene team naar het 

andere team, de zogeheten watervalmethode, maar mensen werken er tegelijkertijd 

aan het product, ook samen met klanten. Deze vorm van agile werken wordt ook wel 

scrum genoemd. Scrum is een term uit de rugby. Het verwijst naar de situatie dat 

spelers van beide teams bij elkaar staan en elkaar proberen weg te duwen om zelf de 

bal te pakken te krijgen. De scrum is te zien als het totaal van activiteiten die iedereen 

ontplooit om een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen: een demonstreerbaar 

en werkend (deel)product. Met korte momenten van overleg, om van daaruit weer de 

volgende acties te bepalen. 

Inspelen op wat er gebeurt, constant bijstellen, bereid zijn om alles over boord te gooien 

en het anders te doen, kill your darlings. Zomaar een paar principes van scrum en agile 

werken. Invoering lijkt in de werkelijkheid hardnekkiger. Uit onderzoek van Mc Kinsey 

(Mc Kinsey Quarterly, december 2015) blijkt namelijk dat bepaalde bedrijfsprocessen 

toch beter op de ‘oude’ manier van werken georganiseerd kunnen blijven, omdat zo 

uiteindelijk de grootste Agility wordt bereikt: “Companies can become more agile by 

designing their organizations both to drive speed and create stability.” Kortom: “Agility 

rhymes with stability.”

De flexibele, agile manier van werken past goed bij de visie op leren waarin Lear-

ning Agility centraal staat. We behouden daarbij het goede en passen aan waar dat 

noodzakelijk is om telkens weer in te kunnen spelen op de veranderingen waar we 

mee te maken hebben. In het agile werken zijn ook de vaardigheden te herkennen die 

aansluiten op 

 

 wat Learning Agility van mensen vraagt: samenwerken, gedreven op resultaat, com-

plexe problemen vastpakken, risico’s durven nemen en bovenal blijven kijken naar je 

eigen effectiviteit.

Voortdurend bijsturen in een holacratie
Een andere nieuwere manier van kijken naar organisaties is het besturingsmodel 

holacratie. Het model neemt afstand van traditioneel top-downmanagement en 

verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangspunt is dat een 

organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is voortdurend 

bij te sturen. Holacratische organisaties werken met een organische, platte structuur 

van ‘cirkels’ (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen unieke ‘rollen’ met duidelijke 

gedefinieerde verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is ‘manager’ van zijn eigen 

rollen en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn functioneren daarin. Let 

wel: binnen een holacratie bestaan er dus geen functies meer. In plaats daarvan heb-

ben en vervullen mensen rollen.

De term holacratie is afgeleid van de term holarchie. Een holarchie bestaat uit holons: 

relatief autonome eenheden die weliswaar zelfstandig zijn, maar ook afhankelijk blij-

ven van het grotere geheel waarvan ze deel uitmaken. Binnen een holacratie staan de 

missie (‘purpose’) van de gehele organisatie en de doelstellingen van alle activiteiten 

centraal. Spanningen en problemen dienen continu als brandstof voor de ontwikke-

ling van de organisatie. Vergaderingen vinden plaats aan de hand van een strikte en 

heldere structuur, waarin ruimte is voor initiatief en invloed van alle medewerkers. 

Ook hier dus een mix tussen stabiliteit en flexibiliteit, met veel ruimte voor de Lear-

ning Agility van medewerkers.

CONCLUSIE HOOFDSTUK 5 
De focus op Learning Agility 

heeft ook implicaties voor (de in-

richting van) organisaties. En het 

heeft consequenties voor de rol 

van HR(D) en manager. Voor bei-

den is de cruciale rol weggelegd 

als facilitator van ontwikkeling, 

als coach om het beste uit men-

sen en het team te halen in de 

continuïteit van de verandering. 

Een rol die ondersteunend is aan 

de ontwikkeling van individu en 

team. Met specifieke aandacht 

voor het stimuleren van Self-

awareness als speciale versneller 

van het leren.
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Interview met Sjon Post,  
programmamanager Computrain
Als ergens de noodzaak gevoeld wordt om met Lear-

ning Agility aan de slag te gaan, dan is dat wel binnen 

de IT-wereld. IT vormt vaak het kloppend hart van de 

organisatie en is dan ook essentieel voor de continuïteit 

én concurrentiepositie daarvan. Tegelijkertijd is het zo 

dat zowel de business- als IT-innovaties zo snel gaan dat 

het van groot belang is om te sturen op de talenten en 

de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

We spraken met Sjon Post van Computrain. Hij is werk-

zaam als programmamanager en wordt veel gevraagd 

om mee te denken omtrent IT-ontwikkelvraagstukken 

binnen organisaties. 

“Voor de moderne IT’er is het niet langer voldoende om zich 

uitsluitend te richten op de IT-vaardigheden. De adoptie van 

Agile en DevOps dwingen IT’ers om in multidisciplinaire 

teams samen te werken. Ook zien we dat IT-vaardigheden 

steeds sneller geüpdatet moeten worden. Computrain maakt 

daarbij onder meer gebruik van de People Readiness Health 

Check, die zij in samenwerking met Microsoft heeft ontwik-

keld. Deze check is het antwoord op de toenemende vraag 

naar inzichtelijke en vooral feitelijk onderbouwde meetgege-

vens over de IT-vaardigheden van IT-intensieve organisaties. 

Hoe verhoudt iemands kennisniveau zich ten opzichte van 

de markt? Welke kennis is nodig binnen de  

 

 

 

eigen organisatie? Waar bevinden zich risico’s? Zijn er mis-

schien mensen die ‘te veel’ kennis hebben voor hun huidige 

functie, of beschikken zij over talent dat nu nog onvoldoende 

benut wordt?”

Op basis van de People Readiness Health Check krijgen 

de deelnemers een maatwerk design aangeboden, 

bestaande uit verschillende leerinterventies waarbij de 

basisregel is dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt 

voor zijn eigen ontwikkeling. Deelnemers worden daar-

mee learning workers. 

En steeds vaker komt in gesprekken met organisaties de 

vraag op tafel: kunnen onze mensen deze ontwikkeling 

en verandering überhaupt aan? Dan komt de Learning 

Agility Scan van HFMtalentindex van pas. Waarin zit ‘m 

de versneller voor iedere individuele deelnemer? Hoe 

kunnen mensen hun eigen ontwikkeling die extra boost 

geven die zo nodig is om binnen de IT-wereld fit te zijn 

en vooral te blijven? 

De aanpak vanuit de People Readiness Health Check kan 

veel gerichter worden ingericht wanneer je inzicht hebt 

in de Learning Agility van de mensen. Learning Agility 

is hiermee de ideale accelerator voor het opdoen van 

nieuwe IT-vaardigheden.
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Hoe kunnen we nu onze eigen organisatie zo goed mogelijk 

organiseren om klaar te zijn voor de toekomst? Oftewel: wat 

is voor de organisatie de slimme mix die zowel snelheid als 

stabiliteit bereikt? Deze vraag is niet eenduidig te beant-

woorden zonder nadere analyse van de eigen situatie en alle 

variabelen die daarop invloed hebben. Duidelijk is in ieder 

geval dat al deze ontwikkelingen een grote impact hebben 

op organisaties, HR en management. 

Rol van HR(D)-adviseurs: nog nodig?
Veranderingen zijn ook zichtbaar in het organiseren van 

leren. We zien een verschuiving van klassikaal onderwijs 

(waar iedereen dezelfde oplossing krijgt aangeboden) naar 

maatwerkmogelijkheden in cocreatie met opdrachtgever en 

deelnemers. We zagen al dat de lineaire aanpak van projec-

ten, waarbij we opleidingsoplossingen volgden op bijvoor-

beeld ontwerpactiviteiten, niet meer past in de huidige tijd. 

Constante verandering vraagt immers dat we soms gewoon 

moeten beginnen, zonder een vaststaand doel voor ogen. 

Dat doel verandert immers constant.

Als we niet precies weten wat het doel is, hoe richten we 

leren en ontwikkelen dan in? En moeten we dat nog wel 

willen? Vraagt deze focus op Learning Agility nu een heel 

andere invulling van HR(D) in organisaties? Daarover zijn 

de meningen verdeeld.

In de visie van De Jonge, L&D Specialist bij Canon Group, 

verschuift de rol van HR(D) naar het oplossen van com-

municatieproblemen en faciliteren van (innovatievere en 

technologische) vormen van leren: “We moeten op zoek 

naar flexibele, vaak meer hightechoplossingen. Er bestaan 

immers geen blauwdrukoplossingen meer. Dat vraagt een heel 

wendbare en flexibele houding, heel agile dus, direct in contact 

met de business en vaak niet meer als aparte HR-functie. Je 

loopt als HR(D)’er namelijk het risico om gezien te worden als 

iemand met een expertrol (wij weten hoe mensen zich kunnen/

moeten ontwikkelen) en daarmee ligt het risico van de ivoren 

toren op de loer, een soort kramp van de hiërarchie. Laat de 

focus op ontwikkeling en leren van een medewerker echt los en 

concentreer je als HR(D)’er op het echte gesprek over samen-

werking en cocreatie: ga op de stoel van regisseur/facilitator 

zitten. Als regisseur maak je wel deel uit van het spel. Je stapt 

er echter ook uit, je houdt overzicht en regisseert het verhaal, 

zodat het een mooie voorstelling/film wordt. Jij bent degene die 

zorgt dat er gespeeld en geleerd kan worden en dat eventuele 

belemmeringen worden weggenomen.”

“Leren kun je niet uitbesteden aan een afdeling Opleidingen,” 

is ook de mening van Anja Schouten, bestuursvoorzitter van 

Zorgbalans, in een interview voor het Next Learning event 

2016. Schaalgrootte vindt zij daarvoor een belangrijke reden: 

“Er is een enorme leerbehoefte. Zo is er nu bij Zorgbalans 

sprake van bijna driehonderd mensen die op school zitten om 

een kwalificatieniveau hoger te komen. Dat kan je als manage-

ment niet uitbesteden aan de afdeling Opleidingen. Er zijn veel 

meer instrumenten nodig dan alleen opleiden.”

Uit het eerdergenoemde Raet HR Benchmarkonderzoek 

2016 komt in dat verband nog een ander beeld naar voren: 

medewerkers willen op zich wel zelf de regie voeren over 

hun ontwikkeling, maar doen dat in de praktijk nog beperkt. 

Zij komen in de waan van de dag moeilijk los van hun 

dagelijkse werk en hebben slecht zicht op hun loopbaanmo-

gelijkheden. “Organisaties zouden meer kunnen doen om de 

ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen.  

“Anyone who has never 
made a mistake has never 
tried anything new.” 
Albert Einstein
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Met toekomstgericht HR-beleid, met leiderschap en met tech-

nologie,” aldus Kobe Verdonck, CEO van Raet. 

Uit dezelfde benchmark, uitgevoerd in samenwerking met 

onderzoeksbureau TNS Nipo onder 1.146 medewerkers, 506 

HR-managers en 117 bestuurders, afkomstig uit verschil-

lende branches, komt verder ook naar voren dat bestuur-

ders zich vooral zorgen maken of hun organisatie wel de 

juiste kwaliteiten in huis heeft voor de toekomst. 70% van 

hen verwacht andere competenties nodig te hebben door de 

snel veranderende marktomstandigheden, zoals stelsel- en 

wetswijzigingen, technologische ontwikkelingen en nieuwe 

klantbehoeften. Hierin lezen we opnieuw een pleidooi voor 

de focus op Learning Agility, met HR(D) met een toekomst-

gerichte visie in een leidende rol.

De manager als coach
Meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers, dat is de 

huidige tendens. Medewerkers niet alleen meer en meer 

verantwoordelijk maken voor het behalen van hun doelstel-

lingen, maar ook voor hun eigen ontwikkeling. Uit onder-

zoek blijkt echter dat er nog een flink verschil bestaat tussen 

‘willen’ en ‘doen’. Hier zien we een belangrijke rol voor 

managers. 

De vraag aan managers is eigenlijk om anders te kijken naar 

het functioneren van medewerkers. Huidige performance is 

immers geen garantie (meer) voor toekomstig succes, ge-

zien de constant veranderende omgeving van organisaties. 

Als manager is het dus belangrijk om zicht te hebben op het 

leer- en veranderpotentieel van je medewerkers. Wij zien de 

rol van de manager dan ook verschuiven naar het onder-

steunen van ontwikkeling van (leer- en verander)potentieel. 

Managers bieden in deze tijd de basis van vertrouwen en 

veiligheid; ze vertegenwoordigen de plek waar geleerd mag 

worden, waar je telkens opnieuw kunt en mag beginnen. 

De plek waar je niet alleen fouten mag maken, maar waar je 

fouten moet maken; falen als ingecalculeerd risico binnen 

een doorlopend leerproces. Daarbij is het essentieel om 

echte verantwoordelijkheid te geven en belemmeringen 

voor zelforganisatie weg te nemen. De manager als coach 

dus. Als degene die projectteams en projectleden ‘em-

powert’ naar betere resultaten en iedere ervaring tot een 

leermoment maakt. 

Veel managers richten de focus al op de sterkte punten: 

talentdenken wordt in veel organisaties al toegepast. 

Kennis, vaardigheden en competenties blijven daarbij wel 

belangrijke bouwstenen. Een fabriek moet gewoon draaien, 

een piloot vliegen en een verkoopmedewerker verkopen. 

Bedrijfsresultaten moeten met andere woorden wel worden 

bereikt. Met onze aandacht voor Learning Agility geven we 

managers en medewerkers alleen maar een extra mogelijk-

heid in handen om die performance onder veranderende 

omstandigheden te versnellen, namelijk door te focus-

sen op de sterke competenties en hoge Agility-scores. En 

natuurlijk ook omgekeerd: op sterke competenties om de 

lagere Agility-scores te versterken. Zodat uiteindelijk het 

totale leerproces aanzienlijk versneld kan worden. 

Maar wat nu als heel veel van dezelfde sterkten aanwezig 

zijn in een organisatie? We herkennen dat bij enkele van 

onze klanten. Een telecomorganisatie heeft medewerkers 

die bijna allemaal hoger dan gemiddeld score op Change 

Agility, wat natuurlijk uitstekend past bij een organisatie die 

zichzelf constant opnieuw moet uitvinden. En daar loopt 
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dan een enkeling rond met een lagere Change Agility-score 

en een hoge Mental Agility-score. Iemand die het naadje 

van elke technologische kous kent of wil kennen. 

Of een kennisintensieve organisatie waar hoge Mental 

Agility bijna de standaard is. Die enkelingen kunnen zich 

soms een ‘vreemde eend’ voelen. Toch levert dit onder-

scheidend vermogen volgens de aloude schaarsteregel een 

meerwaarde op. Dat moet dan natuurlijk wel goed onder-

zocht en ondersteund worden: waar kan deze medewerker 

een verschil maken? Hoe zorgen we ervoor dat het team 

profiteert van deze diversiteit? 

Een belangrijke rol dus voor de manager als facilitator van 

ontwikkeling en vooral als coach en gesprekspartner: hoe 

halen we samen het beste en het maximale uit (de diversi-

teit van) medewerkers, het team en de organisatie om ook 

onder veranderende omstandigheden tot een uitstekende 

performance te komen? 

Verander de wereld, begin bij jezelf
Als projectteams agile gaan werken met de focus op 

Learning Agility, zal iedereen binnen dat team waarschijn-

lijk min of meer dezelfde primaire reactie hebben: kan ik 

blijven doen wat ik altijd al deed? En kom ik daarmee weg? 

Niets menselijks is ons vreemd. Om echte verandering voor 

elkaar te krijgen, is het voor elke organisatie noodzakelijk 

om te beginnen bij het individu, als startpunt en basis van 

alle veranderingen. 

Uiteindelijk is het doel om een echte dialoog te starten 

en op gang te houden met medewerker, manager en/of 

leerprofessional (HRD/L&D of HR). Dit zijn vaak verschil-

lende gesprekken waarin alle deelnemers samen op zoek 

gaan naar wat er ‘onder water’ zit: waar zitten voor deze 

medewerker de hefbomen om zijn Learning Agility op gang 

te helpen? Wat komt iemand al lerend tegen? Hoe moet 

er eventueel bijgesteld worden om optimaal rendement te 

krijgen? 

En zo komen we eigenlijk weer terug bij de kern van ons 

verhaal: het begint allemaal met de Self-awareness van 

mensen. Hoe sta ik in deze veranderingen en wat heb ik 

nodig om in beweging, ontwikkeling te komen? Wat kan ik 

behouden, welke sterktes en talenten kan ik blijven gebrui-

ken? Wat is mijn tempo en mijn meest passende ontwikkel- 

en veranderroute? Het vinden van de juiste antwoorden op 

die vragen kan een stevige klus zijn. Wij zijn van mening dat 

medewerkers daar alle ondersteuning bij kunnen gebrui-

ken: van hun manager, van hun HR(D)-adviseur, van een 

coach, van externe trainings- en ontwikkelbureaus. Dan pas 

verplaatst leren zich echt naar de werkplek.

REFLECTIEVRAGEN

• Hoe agile is jouw organisatie? 

• Wat betekent Learning Agility in jouw rol?

• Welke verschuivingen zie je voor jezelf in jouw rol voor de toekomst? 

“I can’t change the direc-
tion of the wind, but I can 
adjust my sails to reach 
my destination.” 
Country music singer, Jimmy Dean
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EN VERDER…

Hoe enthousiast wij zijn over Learning Agility heb je in deze Insight kunnen lezen. Weet je nu 

dan ook echt alles wat je weten moet over Learning Agility? Nee, zeker niet. Wij staan aan het 

begin van dit ontdekkingsproces en hebben noch de pretentie noch de intentie om te denken dat 

we daarmee ooit klaar zullen zijn. Maar dat is nu juist ook het leuke. Als Learning Agility ons iets 

heeft geleerd dan is het dat we juist continu in ontwikkeling zijn en blijven.

Dat hebben zeker ook gemerkt bij het schrijven van deze 

Insight. Gedurende de laatste weken voor de deadline, leek 

de stroom aan nog meer boeiende artikelen over en visies op 

Learning Agility alleen maar toe te nemen. En ook de gesprek-

ken die we de afgelopen periode met onze klanten over dit 

thema hebben gevoerd, hebben we als bijzonder inspirerend 

ervaren en leverden iedere keer weer nieuwe inzichten op. 

We hebben geprobeerd hier agile mee om te gaan: we laten zien wat we nu weten, waar we nu 

achter staan. Maar wel in de wetenschap dat er voortschrijdende inzichten komen, en zonder ook 

maar even in de illusie te verkeren ooit volledig te zullen zijn. Wel hebben we het gevoel steeds 

beter te begrijpen waar hefbomen te vinden zijn om organisaties en hun medewerkers te onder-

steunen in hun ontwikkelproces naar de toekomst. Vooral dat heeft ons gesterkt in de overtuiging 

dat we met Learning Agility een belangrijke sleutel in handen hebben.

Ben jij na het lezen van deze Insight ook enthousiast geworden over dit thema? En wil je met ons 

en met collega’s uit verschillende organisaties hierover in gesprek? Dan zien we je graag op een 

van onze Ronde Tafel Bijeenkomsten over Learning Agility, die we binnenkort organiseren met 

onze partner HFMtalentindex, op diverse plaatsen in het land. 

Meer informatie over onder meer de precieze data van deze bijeenkomsten vind je op onze web-

site www.bvo.nl. 

Wij hopen je te begroeten op een van onze bijeenkomsten! 
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“Everybody is a genius. 
But if you judge a fish by 
its ability to climb a tree, 
it will live its whole life 
believing it is stupid.” 
Albert Einstein
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“THE MEASURE OF 

INTELLIGENCE IS 

THE ABILITY 

TO CHANGE.”  

-Albert Einstein-
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“The future is not what 
it used to be.”  
Laura Riding & Robert Graves
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