
 

 

Hoe stimuleer je de learning agility van medewerkers?  

 

Voor organisaties is het belangrijk dat medewerkers voortdurend wendbaar zijn. Deze 

wendbaarheid moeten zij niet alleen in hun werk laten zien. Ook is het belangrijk dat 

medewerkers wendbaar zijn als het om hun leren gaat. We spreken in dit geval ook wel over 

learning agility. In dit artikel bespreken we hoe verschillende organisaties de learning agility 

van hun medewerkers stimuleren.  

 

In dit artikel bespreken we twee manieren waarop in organisaties de learning agility van 

medewerkers wordt bevorderd. Eén van deze manieren betreft het instellen van een 

wendbaarheidsportfolio. We bespreken hoe dit wendbaarheidsportfolio is ingezet bij een 

financiële instelling en een zorginstelling. De tweede manier betreft het aanbieden van een 

leergang Effectief Studeren. We laten zien hoe NewSkool, een detacheringsorganisatie in de 

Finance en IT deze leergang aanbiedt om medewerkers te ondersteunen naast hun werk te 

blijven leren.  

 

In het kader van een promotie-onderzoek (Doeze Jager- Van Vliet, 2017) naar agility zijn 

twee organisaties door de onderzoeker ondersteund om hun medewerkers te stimuleren 

meer agile te worden. Bij een financiële dienstverlener en een zorginstelling zijn we aan de 

slag gegaan met het vergroten van agility door de medewerkers een wendbaarheidsportfolio 

te laten bijhouden. 

 

Wendbaarheidsportfolio  

Een wendbaarheidsportfolio houdt in dat een medewerker  een digitale persoonlijke map 

maakt met daarin een inventarisatie van persoonlijke wendbaarheidscompetenties, 

onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan een standaard en voorzien van een persoonlijk 

actiestappenplan.  

 

De gedachte bij  het bijhouden van een portfolio m.b.t. het vergoten van agility zit hem in 

het feit dat medewerkers doelen moeten stellen. Vervolgens moeten ze op de realisatie van 



het behalen van die doelen in hun omgeving feedback vragen en moeten ze op het proces 

reflecteren.  

 

De ervaringen waren positief. Door het bijhouden van een eigen wendbaarheidsportfolio 

ontstond er meer overeenstemming tussen hoe de medewerker zijn agility beoordeelt en 

hoe de omgeving deze persoon waarneemt.  Bovendien komt er meer overeenstemming 

tussen de agility doelen van de medewerker en die van de organisatie . Hierdoor versterkte 

de learning agility van medewerkers. 

 

Wendbaarheidsportfolio bij financiële dienstverlener 

Bij de financiële dienstverlener was er sprake van een geplande verandering waardoor de 

medewerkers proactieve agility moesten toepassen. In een geplande veranderingscontext 

gaat het erom dat medewerkers continue nieuwe ontwikkelingen en veranderingen 

initiëren.  In het  wendbaarheidsportfolio stelden medewerkers medewerker daarom pro-

actieve (zelf initiëren van) wendbaarheidsdoelen op. Deze waren gericht op: 1) lef vertonen 

2) nieuwe manieren gebruiken om problemen op te lossen 3) zich richten op het leren van 

nieuwe dingen. 

 

Wendbaarheidsportfolio bij de zorginstelling 

Bij de zorginstelling was er sprake van een ongeplande verandering waardoor de 

medewerkers  adaptieve agility moesten tonen. In een ongeplande veranderingscontext gaat 

erom dat medewerkers kunnen inspelen op de veranderingen in de omgeving. In het  

wendbaarheidsportfolio stelden medewerkers daarom adaptieve (reageren op) 

wendbaarheidsdoelen op. Deze waren gericht op: 1) het versterken van de eigen veerkracht 

na tegenslagen 2) meer samenwerken 3) zich aanpassen aan veranderende situaties en 4) 

het nemen van daadkrachtige besluiten. 

 

Het bijhouden van een wendbaarheidsportfolio bij zowel een profit als een non-profit 

organisatie, zoals hierboven besproken, kan medewerkers helpen om meer learning agile te 

worden. Zij leren door hun eigen reflectie hoe zij beter en effectiever wendbaar kunnen 

worden. Op deze manier krijgen zij meer grip op hun leven lang leren context . 

 



 

 

 

In onderstaande casus bij “NewSkool” nemen we het stimuleren van Learning  agility verder 

onder de loep. 

 

Leergang Effectief Studeren bij NewSkool 

Voor NewSkool was een reden om medewerkers tot learning agility te stimuleren dat hun 

medewerkers naast het werk nog een studie volgen. Kenmerkend voor NewSkool is dat zij 

medewerkers aannemen die (nog) niet zijn afgestudeerd. Zij nemen deze medewerkers in 

dienst en detacheren ze naar bedrijven in de Finance- en IT-branche. Daarnaast bekostigen 

ze een deeltijdstudie voor deze medewerkers, zodat ze alsnog kunnen afstuderen.  

 

Omdat medewerkers fulltime werken, is de combinatie werken en studeren een hele 

opgave. Om medewerkers hierin te ondersteunen, heeft NewSkool een leergang Effectief 

Studeren ontwikkeld.  

 

Thema’s  

In de leergang Effectief Studeren worden verschillende thema’s behandeld. We zullen 

stilstaan bij vier thema’s. Het eerste thema is dat men stilstaat bij de werking van het 

geheugen. Via verschillende oefeningen ontdekken cursisten wat de beperkingen van het 

geheugen zijn. Door hierbij stil te staan, worden cursisten ervan bewust hoe belangrijk het is 

om leerstof telkens te herhalen. Ook leren zij het belang van het toepassen van creatieve 

technieken. Eén van deze technieken is dat ze moeten proberen de stof ‘6x  voorbij te laten 

komen’. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een samenvatting te maken, maar ook door 

bijvoorbeeld met plaatjes te werken of op een groot vel steekwoorden te schrijven. 

Cursisten gaan zo beter de verbanden in de lesstof zien en kunnen de stof dan gemakkelijker 

onthouden.  

 

Een tweede thema is dat men cursisten leert hoe je het best naar een tekst kunt kijken. Dit 

doet men aan de hand van de methode van ‘reverse engineeren’. Dit houdt in dat men 

samen met medewerkers kijkt hoe schrijvers leren een goede tekst te maken. Cursisten 



leren zo hoe een tekst is opgebouwd, waardoor ze deze tijdens het leren ook gemakkelijker 

kunnen ontleden. Dit vergemakkelijkt het leren.  

 

Een derde thema is dat men aandacht besteedt aan de omstandigheden waaronder men 

leert. Door verschillende oefeningen te doen worden cursisten ervan bewust gemaakt hoe 

belangrijk het is om je tijdens het studeren af te sluiten voor prikkels. Tijdens de leergang 

leren cursisten ook trucjes om afleiding te voorkomen. Ze leren bijvoorbeeld om een 

kladblok neer te leggen als ze aan het leren zijn. Als ze dan tussentijds iets te binnen schiet, 

kunnen ze dit hier opschrijven. Op deze manier zijn ze minder snel afgeleid tijdens het 

studeren.  

 

Een vierde thema is dat men cursisten leert aandacht te besteden aan plannen en time-

management. Cursisten leren tijdschrijven, waardoor ze beter inzicht krijgen in hoe ze hun 

tijd gedurende de dag besteden. Ook leren ze hoe ze zoveel mogelijk studeeractiviteiten aan 

het begin van een studieblok kunnen plannen. Ze creëren op deze manier een tijdbuffer 

waardoor ze flexibeler kunnen omgaan met onverwachte zaken.  

 

Meerwaarde 

Een belangrijke meerwaarde van de training Effectief Studeren is dat het medewerkers 

concrete handreikingen biedt ‘hoe te studeren’. Voordeel van deze aanpak is dat  

medewerkers vaak direct effect zien in hun studieresultaten, wat erg motiverend werkt. Een 

ander voordeel is dat ze beter worden in time-management. Deze vaardigheid kunnen 

medewerkers ook op andere terreinen in hun werk goed gebruiken.  

 

Meer learning agile 

Het opstellen van een wendbaarheidsportfolio en het aanbieden van een cursus Effectief 

Studeren kan medewerkers helpen om meer learning agile te worden.  Bij het 

wendbaarheidsportfolio leren zij doelen op te stellen en feedback van hun omgeving te 

vragen in het bereiken hiervan. Bij de cursus Effectief Studeren krijgen zij tips en tools 

aangereikt hoe zij beter en effectiever kunnen studeren en krijgen zij meer grip op hun werk 

en leven. Bij  beide leren medewerkers cruciale vaardigheden in een tijd waarin een leven 

lang leren steeds belangrijker wordt.  
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