
Corporate en 
individueel leren: 

Hoe het (niet) werkt



We ondersteunen academies in hun bijdrage
aan de realisatie van de strategie

(en daarmee aan het success van hun
organisatie). 

Dit doen we door thought leader te zijn
op het vlak van corporate learning.

NSCU: wie?



Onze missie
• Onafhankelijk platform voor professionals

• Mogelijkheden bieden om expertise on- en offline te delen

• (Inter)nationale trends en ontwikkelingen zichtbaar maken

• Bewaken van de kwaliteit van academies

• Zeker stellen dat academies ‘fit for the future’ zijn en blijven
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- Wat is een lerende organisatie?
- Individueel leren: 

hoe het werkt en hoe het niet werkt

- Corporate leren: 
hoe het werkt en hoe het niet werkt.



Een lerende organisatie
Wat is het?

Organisaties waar mensen leren terwijl ze samen aan het 
werk zijn en leren hoe ze samen moeten werken

Ze zijn in staat om continu te ontwikkelen, zich aan te
passen aan de wereld waarin en –voor ze werken.

Ze zijn in staat:
• Om te leren, en leren HOE ze moeten leren
• Om te ONTWIKKELEN = snel aanpassen + 

eigen koers/identiteit behouden



Redenen om te veranderen:

• Geen tijd om een organisatie in precieze stappen te bouwen

• Ontwikkelingen in IT: radicale veranderingen in werkprocessen

• Significante verhoging van kennisniveau + individualisering: andere
eisen rondom samenwerken

• Individuele en collectieve competencies nodig: je bent snel verouderd

Een lerende organisatie
Het belang



Individueel leren
Hoe het werkt (en niet werkt) in de praktijk
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Individueel leren
Hoe het werkt (en niet werkt)



Om te kunnen leren heb je nodig…

• Mogelijkheden

• Lef

• Wil

Doel van leren: verhogen van je kwaliteit van je acties.

Wat en hoeveel je hebt geleerd is zichtbaar door wat je
DOET met je kennis/vaardigheden/inzichten/houding.

Individueel leren
Hoe het werkt (en niet werkt)



Corporate leren
Hoe het werkt (en niet werkt) in de praktijk



• Gezamenlijk leren: organisaties leren niet tenzij
• Iemand goedkeurt hoe ze hun individuele

verantwoordelijkheden uitdragen
• EN andere organisatie leden beginnen met anders werken

• Collectief leren:
• Verbeteren van de collectieve competenties van leden/delen

van een organisatie. Dit is ook iets dat je moet leren dit
vraag tijd en moeite!

• Bewust organisatie-leren: expliciet zijn over
• De regels
• Hoe ze geïnterpreteerd worden
• Welke veranderingen noodzakelijk zijn vanuit dat perspectief.

Corporate leren
Hoe het werkt (en niet werkt)

10 E model.



Questions, remarks….?


