
Werken=Leren 
Terugblik werkconferentie Rijkscampus op maandag 6 juni 2016

Op maandag 6 juni 2016 vond de werkconferentie Werken = Leren plaats.  

Met dit verslag blikken we terug op de dag en delen we de inzichten en ervaringen.

Deze digitale publicatie is het beste leesbaar op een PC of laptop. Bij het openen op een tablet kunnen de internactieve toepassingen niet goed zichtbaar zijn.
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Werken om te leren. En tegelijk leren om te kunnen werken. Dat was de opzet van de werkconferentie  

Werken = Leren. Ruim 150 deelnemers gingen op maandag 6 juni 2016 aan de slag met leer-werkvraagstukken: 

echte vraagstukken uit de praktijk van het Rijk. Samen zochten deze professionals - vanuit verschillende  

departementen, vanuit de leer- en ontwikkelprofessie (L&O) én vanuit het primair proces – naar oplossingen.

Ontwikkelen in de praktijk
De werkconferentie Werken = Leren komt voort uit het 

programma Leren & Ontwikkelen Rijk  , dat zich richt 

op de organisatie van het leren en ontwikkelen van alle 

rijksambtenaren. ‘Ontwikkelen’ gebeurt volgens de visie 

op Leren & Ontwikkelen bij het Rijk niet in een vacuüm; 

het is een vast onderdeel van het dagelijkse werk. Daarom 

ook draaide de werkconferentie op 6 juni om participatie. 

“Wij werken met het motto ‘practice what you preach’”, 

vertelt Birgit Dewez, Programmamanager Leren & 

Ontwikkelen Rijk. “Dat geldt ook voor deze conferentie: 

we hebben met elkaar gewerkt aan wat de praktijk nodig 

heeft en ook weer geleerd van deze praktische opgaven.”

Gij zult leren
De dag Werken = Leren begon met een enthousiasmerend 

betoog van auteur en gemeentesecretaris van Zaanstad 

Jan van Ginkel. “Gij zult leren!” was zijn eerste gebod. En 

als je gaat leren, stel dan de opgave centraal. Leer niet om 

het leren, maar om je maatschappelijke opdracht beter uit 

te voeren. Met die inspiratie gingen de deelnemers aan 

de slag met vraagstukken uit de praktijk. Dit deden zij in 

veertien verschillende groepen, maar allemaal volgens 

dezelfde werkwijze. Deze methodiek gebruikt eerst 

verschillende perspectieven om de vraag helder te krijgen, 

en kijkt pas daarna naar oplossingsrichtingen. Lang niet 

alle groepen vonden deze dag antwoorden. Maar ze 

ontdekten wel de juiste vragen.

Leer mee
De conferentie is inmiddels achter de rug, leren en 

ontwikkelen gaan gewoon door. Sommige aanwezigen 

willen ook na 6 juni meedenken over de vraagstukken 

die ze tijdens Werken = Leren hebben behandeld. 

Andere deelnemers willen de gebruikte methodiek 

vaker toepassen. En voor wie niet aanwezig was op de 

werkconferentie, zijn de ervaringen en lessen van deze 

dag ook zeer de moeite waard. Voor iedereen die meer 

wil weten – over deze dag, het betoog van Jan van Ginkel 

en de reflectie op de dag van veranderdeskundige Hans 

Vermaak – is dit verslag bedoeld. 

Introductie 

http://www.derijkscampus.nl/over-ons
http://www.derijkscampus.nl/over-ons
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Hij wil het niet hebben over ‘organisatieontwikkeling’ bij de overheid. De maatschappelijke context kan zo snel 

veranderen, dat de ontwikkeling van een organisatie voor je het weet al weer ver achterloopt. Jan van Ginkel , 

auteur en gemeentesecretaris van Zaanstad, denkt liever in ‘organiseren plus ontwikkelen’. Met een prikkelend 

betoog opende Van Ginkel de werkconferentie Werken = Leren. 

Gemeente, blijf uit mijn buurt
Van Ginkel start zijn presentatie met een anekdote: Een 

burgemeester van een willekeurige gemeente gaat op 

bezoek bij een 30-jarige ondernemer. Deze man heeft 

een houtzagerij met zeven medewerkers die allemaal wel 

‘iets’ hebben. Een bijstandsmoeder, een jongen met een 

Wajonguitkering en zo verder. De burgemeester vraagt 

de ondernemer: “Wat kan ik voor u betekenen?” Waarop 

het antwoord luidt: “Blijf uit mijn buurt”. Moraal van dit 

verhaal? Ondernemers nemen publieke taken over. Dat 

is prima en de overheid moet zich daar vooral niet mee 

bemoeien.

Organiseer op beweging
Het werk bij een gemeente is nu veel moeilijker dan 

vijf jaar geleden, stelt Van Ginkel. Dat komt omdat 

de ontwikkelingen in de samenleving zo snel gaan. Je 

weet nu niet hoe de situatie er over een paar maanden 

uit ziet. Laat staan dat je kunt aangeven waar je naar 

op weg bent. Daarom wil hij het niet hebben over 

‘organisatieontwikkeling’. Als je niet weet hoe de wereld 

eruit ziet over twee jaar, of over een half jaar, hoe zou 

je nu dan al je organisatievorm kunnen vastleggen? 

Een jaar geleden wisten we ook niet dat we nu zo veel 

vluchtelingen zouden krijgen. We weten nu alleen de naam 

nog niet van de volgende crisis, maar dat er een of andere 

crisis aankomt, daar kunnen we wel zeker van zijn. Nee, 

spreek dan liever over organiseren plus ontwikkelen. Ga 

organiseren op beweging, sluit als overheid aan op wat er 

gebeurt in de maatschappij. Richt je meer op ‘zoeken’ en 

minder op vinden. Het is de plicht van iedere organisatie 

om dat bewustzijn te ontwikkelen.

Eén ding is zeker
Als we de maatschappelijke ontwikkelingen niet kunnen 

voorspellen, wat weten we dan wel? Het houvast dat je 

zeker hebt, is dat je altijd weer leert. Leren is als een boei.

Presentatie  
Jan van Ginkel
Organiseren plus ontwikkelen 

https://platformoverheid.nl/profiel/jan-van-ginkel
https://platformoverheid.nl/profiel/jan-van-ginkel
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Helpen leren
Hoe kan de overheid als organisatie haar mensen helpen leren? Van Ginkel  

noemt drie dingen. (Rol hieronder met je muis over Van Ginkel voor meer informatie). 

Voor het leren in een organisatie noemt Van Ginkel vervolgens deze drie geboden:

• Gij zult leren!

• Gedrag is de toets van wat je geleerd hebt.

• Bouw reflectie in je dagelijkse werk in. 

Mensen bovenaan
In de discussie met de zaal tekent Jan van Ginkel een driehoek: die van de organisatie 

met de secretaris-generaal bovenaan en de maatschappij onderaan. En deze piramide 

draait hij om. De maatschappelijke opgave bestaat alleen met mensen, zet dus die 

mensen bovenaan. Managers moeten hun medewerkers ‘in leren’ zetten. 

 

”Mensen willen graag leren en kunnen hun eigen leerproces managen. Ook organisaties 

kunnen leren en kunnen zelflerend worden. Ga lerend organiseren in netwerken en ga 

uiteindelijk zelflerend organiseren. Daar geloof ik in”, besluit hij zijn verhaal.

 

 

Van Ginkel Van Ginkel Van Ginkel
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Het ontwerpproces 
Veertien sessies, veertien groepen, veertien vraagstukken uit de praktijk. En één methode. Na de presentatie van 

Jan van Ginkel gingen de deelnemers aan de slag. Elke groep werkte gedurende de dag aan een echt vraagstuk, 

ingebracht door één of enkele van de groepsleden. De vraagstukken verschilden, maar elke groep gebruikte, 

onder leiding van een facilitator, dezelfde methodiek.

Onderzoek, inspiratie, oplossing
De gehanteerde werkwijze van een sessie had – simpel 

gezegd – drie delen. In de ochtend keek iedere groep 

vanuit verschillende perspectieven naar ‘hun’ vraagstuk. 

Zo leerde de groep het vraagstuk beter begrijpen. Eind van 

de ochtend was er tijd voor lunch. En: het inspiratieplein, 

waar de aanwezigen verschillende workshops en stands 

konden bezoeken. Daarmee deden ze ideeën op om in de 

middag een oplossing voor hun vraagstuk te ontwerpen. 

In de middag had de groep de tijd om één of twee 

oplossingen te ontwerpen. Dit deden de deelnemers door 

middel van pitches.

De uitkomst van de sessies deze dag hoefde overigens 

geen gedetailleerde oplossing te zijn. De verdere 

ontwikkeling van een oplossing kan in de dagelijkse 

praktijk buiten de werkconferentie gebeuren.

Ontwerpproces als spel
Binnen organisaties spreekt men vaak in metaforen. 

Bijvoorbeeld een verandering als reis: mijlpalen, 

bestemming. Of denk in termen van architectuur als 

beeldspraak: een organisatie bouwen. Als het gaat om 

innovatie, dan is ‘spel’ een passende metafoor. Deze 

beschrijving van veranderdeskundigen Jaap Boonstra en 

Hans Vermaak was ook de basis van het ontwerpproces 

tijdens Werken = Leren. Het ontwerpen van de oplossing 

voor een probleem werd gedaan in termen van een spel 

De methode op Werken = Leren kende twee fasen. 

Eerst gingen de groepsleden ’s ochtends op zoek naar 

de speelruimte van het ingebrachte vraagstuk. Dit is de 

bovenste ruit van het afgebeelde model. In de tweede 

fase, de onderste ruit, bedacht iedere groep na de lunch 

hoe ze met elkaar tot een goed samenspel kon komen. 
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Aan de slag met 
echte cases

 

De vraagstukken op Werken = Leren waren echte, reële vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van de 

Rijksoverheid, ingebracht door managers die eigenaar zijn van het vraagstuk. Deelnemers werkten aan en 

leerden van echte vragen en vraagstukhouders willen met resultaat naar huis. Zo gingen professionals vanuit  

het primair proces en L&O-professionals op zoek naar antwoorden. Of: op zoek om samen de juiste 

vraagstelling te formuleren. 

Betere vraag
Professionalisering van adviseurs gebeurt vaak individueel, 

via opleidingen, coaching en het lezen van boeken en 

last but least in het werk. Maar hoe zorgen we ervoor 

dat we meer gezamenlijk evalueren en bewust leren en 

evalueren? En hoe maken we dat tot onderdeel van de 

dagelijkse praktijk? Dat was in het kort het vraagstuk van 

Ellen de Vries van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK). Met een groep deelnemers 

van verschillende departementen werkte zij op 6 juni 

aan haar vraagstuk. De Vries: “De conferentie heeft 

me geen concrete oplossingen gebracht, maar nog iets 

veel mooiers. Ik heb ontdekt dat mijn vraagstelling niet 

de juiste was. Door de sessie heb ik mijn vraagstelling 

kunnen herformuleren zodat ik er een antwoord op kan 

zoeken dat me verder brengt in de door ons gewenste 

ontwikkelrichting.”

Denken vanuit B
Twee uitspraken in de groep hielpen De Vries aan een 

nieuw inzicht. “Iemand zei: ‘Als je van A naar B wilt, moet 

je vanuit B denken.’ Ik heb mijn vraagstelling na de dag 

aangepast naar een B-vraag. En de tweede opmerking 

was: ‘Wiens probleem is het nu eigenlijk?’” Door deze 

perspectieven is de vraag van De Vries veranderd. In 

plaats van ‘hoe kunnen wij als adviseurs meer leren van 

het werk dat we doen’ zoekt ze nu naar: ‘hoe kunnen alle 

betrokkenen meer leren van het werk dat wij doen’. Het 

grote verschil daarbij is dat ze in haar werk nu samen met 

haar klanten wil leren en evalueren.

Facilitatoren
Voorafgaand aan Werken = Leren is er in het 

interdepartementale netwerk gevraagd wie als facilitator 

de teams zou willen en kunnen begeleiden in deze nieuwe 

methode. Vanuit allerlei rijksorganisaties meldden mensen 

zich. Veertien facilitatoren nemen deze leerervaring en de 

methode weer mee naar hun eigen organisaties.

Strakke methode
Joeta Verboom van het ministerie van Veiligheid en Justitie 

was facilitator bij een vraagstuk over Werken, leren en 

moderniseren bij de Belastingdienst. Zij beschrijft de 

gebruikte werkwijze als een strakke methode om in kort 
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tijdbestek én de leervraag vanuit het primair proces duidelijk te krijgen én samen te 

werken aan een oplossing waar de inbrenger van het vraagstuk verder mee kan. “Met 

deze methodiek hebben we heel bewust de verschillende perspectieven langsgelopen. 

Zo kreeg de werkgroep snel een heldere kijk op het vraagstuk. Ook hielp het de 

vraagstukhouder bewust stil te staan bij de verschillende invalshoeken. Ik vond het 

opmerkelijk dat er in korte tijd concrete oplossingen op tafel werden gelegd.”

Als nieuwsgierige adviseurs
Meekijken met een vraagstuk uit een ander rijksonderdeel is een interessante kijk in 

andermans keuken. Zo heeft deelnemer Marijke van Pijkeren van de Belastingdienst 

de sessie ervaren. Haar groep stortte zich op een vraag vanuit het Openbaar Ministerie, 

over de balans tussen inhoud en productie. “Een prachtige case, die me veel inzicht 

gaf in het effect van werken in een keten, zoals de professionals bij het OM doen”, 

vertelt Van Pijkeren. “Het was verrassend om aan de slag te gaan met een vraagstuk 

van een organisatie die je niet kent én een nieuwe methodiek. Dat leidde ertoe dat elke 

dialoog die ontstond authentiek was. We traden op als nieuwsgierige adviseurs zonder 

voorkennis en stelden de probleemeigenaar slimme vragen. Het om de beurt vragen 

stellen maakt dat je daarnaast goed luistert.”

Richting een oplossing
Om vanuit de vragen en analyse in de ochtend over te gaan naar het vinden van een 

oplossing na de lunch, ging naar het idee van Van Pijkeren wat snel. Ook Ellen de Vries 

van BZK had in haar groep nog wel extra tijd of aandacht willen hebben voor het 

herformuleren van de vraagstelling. “Tijdens de oplossingsfase kwam ik erachter dat 

de groep een bepaald deel van mijn antwoord beter had onthouden dan een ander 

deel van mijn antwoorden. Ik had toen graag een tweede slag op het vraagonderzoek 

willen doen. Daar was op deze dag natuurlijk geen tijd voor. Maar het is wel mooi om te 

merken dat de aangedragen oplossingen een signaal geven dat de vraag nog niet goed 

geformuleerd is.”
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Reflectie  
Hans Vermaak
Werken en leren voor het ‘eggie’

Veranderdeskundige Hans Vermaak  was aanwezig op Werken = Leren. Aan het einde van de dag blikte hij 

samen met de deelnemers al terug op de dag. Een paar dagen na de werkconferentie gaat hij uitgebreid in 

vragen die we aan hem voorlegden. In gesprek met Hans Vermaak. 

 

Wat viel je op? Zag je algemene thema’s 

terugkomen in de verschillende groepen?
“Het eerste dat me opviel is dat er energie is op zo’n 

dag. Iets wat echt niet vanzelfsprekend is als je het 

bijvoorbeeld vergelijkt met klassieke opleidingen. Dit 

is toch avontuurlijker. Je weet niet wat er uitkomt met 

elkaar. Iedereen zet zichzelf een beetje op het spel: 

zowel de organisatoren, de begeleiders, deelnemers als 

casehouders. Niet alles gaat perfect, maar perfectie is  

toch maar saai. 

Belangrijker nog: het is voor het ‘eggie’. Je doet niet 

een oefening voor je eigen groei, je bent bezig met een 

vraagstuk dat ertoe doet. Bovendien is puzzelen hoe iets 

in elkaar zit en hoe je het aanpakt pas leuk als er echt 

iets te puzzelen is. Hoe realistischer het vraagstuk en hoe 

meer betrokkenen aan tafel zitten, des te spannender 

is de puzzel. Het is een beetje zoals bij zwemmen: 

droogzwemmen is echt minder leuk dan een sprong  

in het water. 

Op deze dag waren er naar verhouding meer L&O-

adviseurs. Dat is gelukkig niet het geval als het echt 

werkleren wordt. Dan heb je casehouders die met 

hun collega’s en een beetje hulp van buiten hun leren 

organiseren. Dan loopt het in potentie nog harder. Ik heb 

wel de indruk dat de vraagstukken nog concreter mogen 

zijn: klussen waarin je meerwaarde schept voor anderen. 

Nu zijn ze soms wel erg intern organisatorisch gericht: 

voorwaardenscheppend. Meerwaarde scheppen is leuker 

en relevanter.”

Hoe vond je het ontwerpen van een leeraanpak 

gaan met de ‘speelveld-methode’? Zie je mensen 

uit hun comfortzone komen? 
“Of iets goed werkt is altijd een combinatie van de 

handigheid van betrokkenen en de methode. Bij die 

handigheid gaat het dan om bijvoorbeeld onderzoekend 

vermogen, goed luisteren, vertrouwen hebben dat er 

wat uitkomt en omgaan met verschillen in visie. Met 

die handigheid zat het in deze groep aardig goed. Niet 

verwonderlijk, want er waren nu veel mensen die iets 

hebben met leren en faciliteren. Dat wordt dus wat lastiger 

bij het echte werkleren als die verhouding anders is.

Je ziet dat er meteen al dingen gebeuren op zo’n dag die 

je in het echt ook wil: het vragen om hulp, het meervoudig 

kijken, het onderzoekend werken, het samen ontwerpen 

van processen. Dat gaat allemaal niet vlekkeloos. En dat 

http://hansvermaak.com/
http://hansvermaak.com/
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hoeft ook niet. Belangrijker is dat al deze gedragingen verwijzen naar vaardigheden die 

continuïteit van leren in en op het werk scheppen. Je ziet in heel wat cases het woord 

‘cultuur’ staan. Dat die anders zou moeten. In een van de sessies zei iemand dan dat het 

in haar organisatiecultuur zo lastig is om hulp te vragen of om conflicten aan te gaan, in 

plaats van spanningen toe te dekken of verwijten te maken. En dat dat een keer anders 

doen de echte doorbraak zou zijn. Nou, dat doorbreek je op zo’n dag dus al even in het 

klein. Daar gaat de betrokkene al uit die comfortzone. Daar zit ook meteen een les: 

cultuurverandering doe je namelijk altijd in het klein. Alleen dan is het te doen. Als je dat 

vaak en succesvol genoeg doet, ervaar je pas dat het succesvol anders kan en met die 

ervaring kan je vervolgens anderen aansteken.”

En de methode van het speelveld? Welke rol speelde die daar dan in?
“Ik vond het leuk om te zien hoe die methode een eigen leven ging leiden in de handen 

van de facilitators. Ik schrijf samen met Jaap Boonstra een boek over het veranderen 

van maatschappelijke organisaties: daar hebben we die metafoor van spelen en 

speelveld en componenten - de bollen - in uitgewerkt. De facilitators pasten die voor 

deze conferentie aan zodat die speelveldplaat ook voor leren geschikt werd. En ineens 

zag ik voetbalvelden, draaiboeken en zo meer op die dag. Verrassend en een stuk 

vakontwikkeling op zich.

Wat ik krachtig vind aan de methode voor zo’n dag is dat het gemeenschappelijke taal 

geeft, een stramien om samen mee te werken. Dat stramien vraagt van betrokkenen 

om zowel het vraagstuk te doorgronden, als daar een ontwerp van te maken, als om te 

bedenken hoe dat er concreet uit zou zien. Begrip, ontwerp en actie als drie activiteiten 

die je alle drie nodig hebt. En niet eenmalig: je blijft ze cyclisch herhalen. Zo’n cyclus 

is eigenlijk een klassiek principe – ongeacht of het nou over veranderen, leren of 

onderzoeken gaat. Toch is het niet vanzelfsprekend. Je ziet dan aan het ene extreem de 

valkuil om leren te ‘engineeren’: een opleidingsgebouw dat een standaard curriculum 

heeft. Het is dan ontworpen los van concrete vraagstukken en zelden met betrokkenen 

samen. Laat staan gaande de rit. Dat levert als tegenreactie nu in de leerwereld wel eens 

het andere extreem op: namelijk dat het ‘vanzelf’ uit deelnemers zelf moet komen. 

Maar dat gebeurt echt niet zomaar. Net zoals het oprichten van zelfsturende teams niet 

zomaar enorme zelfsturing schept. Dat vraagt nog steeds sturing en zelfs meer, alleen op 

een andere manier. Tussen die beide extremen in schuilt die andere vorm van sturing: wel 

ontwerpen, maar met betrokkenen en niet eenmalig. Wel ontwerpen, maar op basis van 

de kenmerken van het vraagstuk. Dat is wat je op zo’n dag een beetje oefent.”

 

Waren er onderdelen van de methode die voor deze deelnemers lastig bleken?
“Nou, je ziet dat zo’n methode soms nog geen tweede natuur is. Dat het wat met horten 

en stoten gaat. Maar dat lijkt me geen probleem. Dat is prima. Zo word je er handig in. 

Je ziet nog wel wat uitglijders. Die zie je vooral in de overgang van de bovenkant van 

het speelveld, waar je meervoudig kijkt naar het vraagstuk, naar de onderkant van het 

speelveld, waar je een aanpak invult en concreet maakt met rollen en activiteiten. Die 

overgang wordt gevormd door het ‘leerconcept’. In de veranderkunde noemen we dat 

wel ‘veranderconcept’, ‘veranderstrategie’ of ‘veranderidee’. Dat is een lastig onderdeel. 

Juist op dat schakelpunt gebruik je alles wat je weet van je diagnose om te concluderen 

wat voor soort aanpak nou het meest effectief is. Je denkt daarin altijd in termen van 

hefboomwerking. Je zoekt naar de belangrijkste aangrijpingspunten in termen van 

energie en oorzaken. En je bedenkt: als we nou met die en die mensen zo’n soort proces 

maken dan gaat het wel werken. Zo’n idee werk je daarna pas uit met bouwstenen, 

zoals interventies. Zo’n veranderidee heeft het karakter van een zelfbedachte redenatie. 

Zoals je kan redeneren wat voor vakantie je voor ogen hebt komende zomer, nog 

voordat je gaat zoeken en boeken.
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Wat je ziet, is dat dit schakelstuk minder instrumenteel is dan wat ervoor en erna 

komt. Ervoor heb je allemaal diagnosevragen of modellen die je langs kan lopen. Erna 

heb je allemaal interventies die je kent of die te koop zijn. Beiden hebben een hoger 

toolkitgehalte: met diagnosemodellen zie je meer, met een breed interventierepertoire 

kan je meer. Sommige groepen zie je per ongeluk van het eerste naar het tweede 

springen en dat lastig grijpbare ‘leerconcept’ een beetje overslaan. Zo’n groep hoor je 

dan na de lunch interventies in kaart brengen om daar vervolgens tussen te kiezen en 

die dan te volgen. Maar je wilt wat anders. Niet dat je een elders bedachte (standaard)

interventie kiest en volgt. Maar dat je samen een eigen leeridee of leerconcept bedenkt. 

En dat je daar dan interventies bij sprokkelt en aanpast en combineert zodat je je eigen 

concept tot leven brengt. Je volgt niet de interventies van anderen, die tools zijn slechts 

voer voor een eigen insteek.”

 

Welke leerpunten zijn er, als je mensen op deze dag bezig ziet?
“Laat ik er twee noemen. Ten eerste: je ziet in meerdere cases het begrip 

cultuurverandering terugkomen. Omdat iedereen beseft dat die cultuur in alles 

doordesemt, bestaat ook de neiging zoiets breed aan te pakken. Dat is een misser. 

Dat gaat niet. Want cultuur gaat over onthullen van gedragsroutines die gewoon zijn 

geworden en het aanleren van ander gedrag dat als afwijkend en vreemd zal worden 

ervaren. Dat is een diepgaand leerproces. Daarin loop je tegen het algemene principe 

aan dat omvang en diepgang haaks op elkaar staan. Als je breed met de hele tent iets wil 

doen, kan dat alleen voor oppervlakkige veranderingen waar iedereen de ongeschreven 

regels al van kent, zoals een reorganisatie of een fusie of een verhuizing. Maar als je 

diepgaand iets wil, dan moet dat in kleine gezelschappen gekoppeld aan concrete 

werkprocessen. Dat doe je dan in eerste instantie met voorlopers. Want bij hen is de kans 

het grootst dat het gaat werken. Dan boek je successen, kunde en kennis. En daarmee laat 

het zich pas spreiden. Je begint dus niet daar waar het het hardst nodig is.”

Een ander leerpunt zit op het vermijden van ‘gedoe’. In meerdere cases zie je dat 

mensen streven om tegenstellingen te verminderen, spanningen te reduceren, iedereen 

op een lijn te krijgen. Dat is niet zomaar handig. Want veranderen en leren ontstaan 

vaak juist uit dat soort spanningen. Dat moet je dus niet reflexmatig wegpoetsen. 

Leren gedijt bijvoorbeeld bij diversiteit van gezichtspunten van verschillende disciplines 

of bij de confrontatie van binnen met buiten. Innovatie kan gedijen bij de spanning 

tussen kwaliteit en kosten of tussen doelmatig en rechtmatig. Uit dit principe kwam 

ook ooit het ideaal ‘lerende organisatie’, namelijk dat het een contradictio in terminis 

is. En dat het juist daardoor aantrekkelijk is. ‘Leren’ destabiliseert namelijk. Je bevraagt 

wat vanzelfsprekend is, kijkt er anders naar, experimenteert met afwijkend gedrag. 

Dit in contrast met ‘organiseren’ wat staat voor het inregelen van alles. De combinatie 

van de twee is net wat je nodig hebt. In de chaostheorie noemen ze dat dynamische 

stabiliteit. Zoals een surfer op zijn board staat of een fietser op zijn fiets zit. Niet 

statische stabiliteit, als een blok beton, maar stabiliteit juist door continu een beetje 

bij te sturen en in beweging te blijven. Waardoor je het beste van beide werelden hebt: 

lekker hard vooruit zonder schaafwonden of geproest. De les: wantrouw het als er te 

veel harmonietaal in de casus zit. Die helpt het leren niet verder.”
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Heb je tips of suggesties om de L&O-praktijk van het Rijk krachtiger te maken?
“Ik ben vooral benieuwd. Je ziet vrij breed in het Rijk dat begrippen op de agenda staan, 

zoals zelfsturing, professionaliteit centraal, samenwerking over muren, van buiten naar 

binnen en continu verbeteren. Niets unieks aan en helemaal passend. Ze vragen stuk 

voor stuk dat mensen de definitie van hun ‘vak’ verbreden. Naast de inhoud hoort daar 

ook het faciliteren van samenwerken bij, net als onderzoekend werken en het organise-

ren van eigen leren. Dat laat zich niet uitbesteden aan anderen. Dat hoort eigenlijk bij je 

eigen werk en je eigen vak, ook al zien betrokkenen dat soms nog niet zo. Ongeacht of je 

nou jeugdwerker, medisch specialist, beleidsmedewerker of diplomaat bent. 

Dit betekent goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat niet iedereen al ziet dat 

het bij zijn eigen werk hoort. Dat kan ervoor zorgen dat werkleren een worsteling is die 

niet zomaar effectief uitpakt. Het goede nieuws is dat je dat kunt aangrijpen om er met 

betrokkenen een punt van te maken. Elke blokkade is munitie om, juist als die optreedt 

en de boel in de weg zit, samen te onthullen wat niet werkt en waardoor. En dat zit 

dan vaak op het vlak van wat we nu vaak ‘cultuur’ of ‘metavaardigheden’ noemen. Om 

vervolgens eens wat anders samen uit te proberen. Dit leidt tot een situatie waarin je 

in principe altijd winst kunt boeken: als het werkleren lekker loopt, boek je winst op 

het (maatschappelijk) vraagstuk dat je wil hanteren. Als het niet lekker loopt, pak je de 

blokkades op en boek je vaardighedenwinst. Zolang je maar leermogelijkheden ziet op 

zowel  inhoud als op proces, is er altijd winst te boeken. En als je leert zien dat zowel 

proces als inhoud onderdeel van je vak zijn, kan je daar nog vrolijk van worden ook.”



Werken = Leren -Terugblik werkconferentie Rijkscampus 2016 | 12  

Evaluatie
Wat vonden de deelnemers  
van de dag?

Natuurlijk willen we leren van de werkconferentie: hoe wekte deze manier van samen leren? en wat betekent  

dat voor activiteiten die we ontplooien op het gebeid van leren en ontwikkelen? 

Hier de belangrijkste reacties en leerpunten uit 

de evaluatie die gehouden is onder de deelnemers.

• Nagenoeg alle respondenten geven aan positief te 

oordelen over het samen werken en samen leren tijdens 

de conferentie. Veel respondenten hebben één of twee 

eigen vervolgacties bedacht.

• Waardering was er voor het inspiratieplein en voor 

spreker Jan van Ginkel.

• De werkwijze in de sessies werd door een aantal 

aanwezigen als een keurslijf ervaren.

• Veel deelnemers hadden nog meer ruimte gewild voor 

de reflecties van veranderkundige Hans Vermaak aan 

het eind van de dag. Vandaar veel ruimte voor het 

interview met Vermaak in dit verslag.

• De behoeften aan een vervolg op de conferentie 

lopen uiteen. Nog eens zo’n dag, verdieping en nadere 

kennismaking met elkaar scoren het hoogst.

• 80% van de respondenten geeft aan graag een bijdrage 

te willen leveren aan een L&O-community Rijk.

• De werkconferentie krijgt een goede waardering, met 

een gemiddeld rapportcijfer van 7,6.
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En hoe nu verder?

Leren en ontwikkelen stoppen niet zodra de borrel van het werkcongres begint. 

Deelnemers en aanwezigen vertellen wat zij van Werken = Leren meenemen  

naar hun dagelijkse werk en hoe zij de L&O-praktijk verder willen brengen.

(klik op onderstaande personen voor meer informatie).

Birgit Dewez, 
Leren & Ontwikkelen Rijk

Laurens Kremer, 
Belastingdienst

Ellen de Vries, ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marije van Pijkeren, 
Belastingdienst

Joeta Verboom, ministerie 
van Veiligheid en Justitie

Robert Kruijsdijk, 
Belastingdienst
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Bijlage 1 Het programma

De werkconferentie Werken = Leren vond op maandag 6 juni plaats in het gebouw van de Rijksacademie voor 

Financiën, Economie en Bedrijfsvoering in Den Haag. Hieronder een overzicht van de programma-inhoud.

Inleidende presentatie 

Jan van Ginkel

Vraagstukken uit de praktijk

In groepen is gewerkt aan veertien verschillende 

vraagstukken uit de praktijk. In een ochtend- en een 

middagsessie werken de deelnemers samen aan het zoeken 

naar oplossingen.

1. Leren en ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie

Vraagstukhouder: Nicolet Dukker  

(ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid) 

De schoonmakers die in dienst komen van het Rijk zijn 

laaggeschaalde en laaggeschoolde medewerkers. In de 

dagelijkse praktijk worden zij aangestuurd door meewerkend 

voormannen en vrouwen en door objectleiders. Deze groep 

is in hoge mate bepalend voor het mogelijk maken van 

leren en ontwikkelen op de werkvloer. Tegelijkertijd ligt er 

ook voor hen nog een grote leervraag. Zij zijn afkomstig van 

marktpartijen en nog niet ingevoerd in de wijze waarop de 

Rijksoverheid invulling geeft aan goed werkgeverschap. Hoe 

kunnen we in een dubbelslag de meewerkend voorlieden 

en objectleiders meenemen in het goed werkgeverschap 

van de Rijksoverheid en hen in staat stellen om het leren en 

ontwikkelen van de schoonmakers efficiënt en effectief te 

ondersteunen c.q. stimuleren? 

2. MIRT, the next steps

Vraagstukhouders: Robert Hijman en Helen Land  

(ministerie van Infrastructuur & Milieu) 

De vernieuwing MIRT is een programma van Rijk en regio 

met als doel een cultuurverandering en het bereiken van 

een andere manier van werken met elkaar: vanuit opgave 

en gebiedsgericht samenwerken tussen overheden en met 

andere partners. Het Leerplatform faciliteert deze verandering 

en is al een eind op weg. Maar we zijn er nog niet. Er komen 

nu cases en concrete dilemma’s in de praktijk op tafel. Hoe 

faciliteren we de doorontwikkeling en verankering, ook 

richting management? Hoe komen we nog een stap verder?

3. Hoe houden we de nieuwe waarden levend  

na het veranderproces?

Vraagstukhouders: Erwin Bervoets, Arend-Jan Eshuis en  

Marianne de Jong (ministerie van Veiligheid en Justitie) 

Het DG Straffen en beschermen (SenB) heeft in de 

afgelopen twee jaar een veranderproces in gang gezet 

in structuur, werkwijzen en cultuur. Doelen zijn onder 

meer flexibeler organiseren, het  vergroten van de interne 

mobiliteit en het verkleinen van het onderscheid tussen 

beleidsafdelingen en programma’s. Een aantal successen 

is inmiddels gevierd. Maar wat kunnen nu passende 

interventies zijn om de SenB-waarden gemeengoed  

te maken bij medewerkers en leidinggevenden? 
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4. Professionaliteit is inhoud én productie

Vraagstukhouders: Alwin Dam en Judith Barneveld (Openbaar Ministerie) 

Hoe zorg je dat professionals (de verhoging van hun) productiviteit als een integraal 

onderdeel van hun professionele kwaliteit gaan zien? Nu ervaren zij eisen die aan 

productiviteit gesteld worden als een aanval op hun professionaliteit, terwijl ze hiervoor 

intrinsiek gemotiveerd zouden moeten zijn. Deze vraag speelt tijdens het inwerkproces 

van nieuwe medewerkers, maar ook bij zittende medewerkers. Hoe kunnen we beide 

groepen hierin meenemen door hen van meet af aan te leren werken met een balans 

tussen inhoud en productie? En ervoor zorgen dat deze ontwikkeling op de werkplek 

wordt gestimuleerd? 

5. Wendbare leeromgeving

Vraagstukhouders: Ineke Schuurman en Gé de Jong (IND) 

Bij hoge pieken in asielaanvragen huren we extern medewerkers in die versneld 

opgeleid moeten worden. Hiermee ontstaat er druk op de opleidingscapaciteit, zowel 

voor nieuwe als voor zittende medewerkers. Nieuwe medewerkers worden onder deze 

druk eenzijdig opgeleid: zij  worden vooral theoretisch geschoold (laag leerrendement) 

en zijn niet breed inzetbaar. Dit leidt in een latere fase tot nieuwe opleidingsvragen. Hoe 

kunnen we werken en leren slimmer met elkaar verbinden, bijvoorbeeld met behulp 

van flexibele leerlijnen en e-learning? Hoe maken we het leuker voor de mensen en 

efficiënter voor de organisatie? 

 

6. Een lerende organisatie

Vraagstukhouder: Jan Andries Wolthuis (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

Hoe worden wij een lerende organisatie? Zeker als afdeling van het ministerie van OCW 

- waar we propageren dat iedereen een leven lang leert - moeten we dat zelf natuurlijk 

ook voorleven en in de praktijk brengen. Dat klinkt simpel, maar hoe ziet dit er eigenlijk 

uit, volgens welke principes werkt het en wat hebben we daarvoor nodig? Zijn er 

randvoorwaarden? Hoe zorg je ervoor dat iedereen in de afdeling zich eigenaar voelt 

van het leren binnen de afdeling? Wat moeten we dan kunnen en weten? 

7. Reflectie in het werk

Vraagstukhouder: Mirjam Westgeest (ministerie van Economische Zaken) 

Reflecteren is erg belangrijk om te leren en het heeft ook een kwaliteitverhogend effect. 

Hoewel we dit weten, komen we door de drukte van ons werk amper aan reflecteren 

toe. Hoe kunnen we toch de benodigde ruimte maken of aandacht geven aan reflectie? 

8. Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Vraagstukhouders: Henk van Gerven, Laurens Kremer,  Ben van der Hoeven, Suïntha Hol 

(Belastingdienst)

De Belastingdienst wil burgers en bedrijven op eigentijdse wijze de aandacht geven 

die zij verdienen en daarmee compliance en opbrengsten verhogen. Digitalisering, 

data-analyse, wendbaarheid en snelheid zijn de pijlers onder deze modernisering van 

interactie en transactie. Dit vraagt om een andere inrichting van de processen, nauwe 

samenwerking tussen business en IT, inzet van nieuwe technologieën en een agile en 

multidisciplinaire aanpak bij de voortbrenging van informatievoorziening. En dus om 

medewerkers die werkend leren en lerend het werk verbeteren. Hoe kunnen we dit 

aanpakken met een goede mix van 70:20:10?

9. De rol van mobiliteit in de praktijk

Vraagstukhouder: Mascha Denneboom (ministerie van Algemene Zaken) 

Op advies van de Voorlichtingsraad komt er een pool met mobiele 

communicatiemedewerkers. Idealiter moeten leidinggevenden mobiliteit zien als 

een instrument voor het ontwikkelen van hun medewerkers. De praktijk laat echter 

een andere werkelijkheid zien. Leidinggevenden vinden het vaak lastig om goede 

medewerkers tijdelijk te laten gaan en lang zittende medewerkers te activeren. De 

afdeling P&O redeneert vooral vanuit de organisatie. Medewerkers zelf ervaren weinig 

maatwerk. Ieders belangen zijn herkenbaar en begrijpelijk, maar niet eenduidig. Hoe 

krijgen we alles op één lijn en in de gewenste richting? 
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10. Gezamenlijk en bewust leren

Vraagstukhouder: Ellen de Vries (ministerie van Binnenlandse Zaken) 

Professionalisering van adviseurs gebeurt vaak individueel via opleidingen, coaching 

en het lezen van boeken. Om een betere en snellere match mogelijk te maken zijn 

tal van processen ingericht. Hierdoor wordt vooraf meer gezamenlijk ervaring en 

kennis gedeeld door de adviseurs. Maar achteraf de opgedane kennis en ervaringen 

delen en de gekozen aanpak werkwijze en resultaten evalueren, gebeurt eigenlijk niet 

of nauwelijks. De druk op de agenda’s en declarabiliteit vormen een hoge drempel 

om gezamenlijke leermomenten in te plannen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

gezamenlijk en bewust leren van het werk onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk? 

11. Productieve leercultuur stimuleren door POB?

Vraagstukhouder: Maarten van Rooij (ministerie van Veiligheid en Justitie)

We willen in onze organisatie blijvend een productieve leercultuur realiseren. Dat 

betekent dat zowel medewerkers als leidinggevenden hun rol en verantwoordelijkheid 

nemen. De medewerkers door zelf verantwoordelijk te zijn voor hun duurzame 

inzetbaarheid en de leidinggevenden door het leren en ontwikkelen te stimuleren 

en leerdoelen in het perspectief van verwachte organisatieontwikkelingen te zetten. 

We vragen ons af in hoeverre een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) een effectief 

instrument kan zijn en in hoeverre een POB tot collectief leren kan leiden.

12. Versterken individuele leereffect in de organisatie

Vraagstukhouders: Gerdien Rinzema en José Otte (Academie voor Overheidscommunicatie)

Met onze opleidingen willen we de communicatiediscipline als geheel naar een hoger 

niveau brengen. Hoe kunnen we het leereffect van een opleiding bij een deelnemer 

sterker bestendigen in de organisatie of in de eigen afdeling? Zouden we vanuit de 

Academie daar meer ondersteuning aan moeten bieden, en zo ja hoe dan? 

13. Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Vraagstukhouders: Barbara Pees, Anka Schelhaas en Ingeborg Vorstenbosch (IND) 

Er is geïnvesteerd in het trainen van de medewerkers in de Leanmethodiek door middel 

van externe trainers en extra aandacht. Binnenkort wordt gestopt met projectmatig 

werken en vertrekken de externe trainers. Het werken volgens de Leanmethodiek zou 

dus ingebed moeten zijn. Hoe zorgen we ervoor dat het geleerde actueel en relevant 

blijft en medewerkers volgens deze methodiek blijven werken? 

14. Van nature Leren & Ontwikkelen

Vraagstukhouders: Feite Hofman, Mirjam Ploos van Amstel-van Vliet, Peter van Moort  

(ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

Hoe kunnen we zorgen dat we blijven leren en ontwikkelen zonder dat een concreet 

ontwikkeldoel benoemd is, dat het leren en ontwikkelen toch vanzelfsprekend en 

uitnodigend is, dat leren niet te vrijblijvend is en snel in prioriteit daalt wanneer de 

werkdruk toeneemt? En dat de medewerker zelf eigenaar is en blijft van zijn leer- en 

ontwikkelproces?
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Bijlage 2 Het inspiratieplein

In de middag was er tijd voor lunch, maar ook voor workshops en stands op het Inspiratieplein.

Workshops 
(40 minuten)

1. Als werken leren wordt…
De werkervaring van startende managers als  
vertrekpunt voor leren 
Bonnie Kop ( managementadviseur Belastingdienst) en  
Elize Oosterling (adviseur L&O Belastingdienst)
In deze workshop zie en hoor je welke mindshift startende 
managers en hun leidinggevenden doormaken in het nieuwe,  
ervaringsgestuurde MD-programma van de Belastingdienst. Je 
werpt een blik achter de schermen van de ontwikkeling en de 
uitvoering van het programma. En je waant jezelf even een 
deelnemer tijdens een actief voorproefje van het programma.

2. Scrum, niet alleen voor ICT’ers!
Scrum in de praktijk 
Wil René Jansen (afdelingshoofd RWS), Michael Mos  
(senior adviseur Rijkswaterstaat)
Ben je al aan de slag met Scrum of wil je juist weten of dit iets voor 
jou kan zijn? Denk je dat scrum alleen iets is voor de ICT? Kom dan 
naar deze workshop! Wil René Jansen en Michael Mos  van de 
afdeling Advies Technisch Management van Rijkswaterstaat nemen 
je mee in de dagelijkse praktijk van het scrummen in een niet-ICT 
omgeving. Kom in gesprek met ons om te leren waar wij tegen aan 
gelopen zijn, hoe we ‘elke dag beter’ in de praktijk brengen en wat 
scrummen betekent voor onze omgeving. 

3. Meer leren? Minder doen!
Mindfulness  
Amanda Veenhuizen (communicatiemedewerker Belastingdienst)
Mindfulness-training (of (inzicht)meditatie of yoga) kan je helpen 
om contact te houden met het hier en nu en het opgeven van 
verzet tegen wat daar is. Het helpt om vrij te spreken en te 
handelen. Mindfulness blijkt zeer goed te kunnen worden 
geïntegreerd in het volle westerse bestaan. Voor meer verbinding 
met onszelf, de ander en om open te staan voor veranderingen 
en samenwerking. Zo kun je meer leren door minder te doen!

4. Van fout tot leervaring
Theo Visser (adviseur Kessels & Smit) en Kirste den Hollander  
(studente Universiteit Twente, afstudeerproject Kessels & Smit) 
We kennen allemaal de uitdrukkingen “vergissen is menselijk”  
en “van je fouten kun je leren”. Sterker nog, we maken elke dag 
fouten: groot en klein, per ongeluk  en onbedoeld. Desondanks 
voelt een fout vaak als falen en niet als een kans om verder te 
komen. Een groot stuk van ons leven is dan ook ingericht om 
fouten te voorkomen en risico’s te vermijden in plaats van die 
sprong in het diepe te maken en te leren van de momenten 
waarop je struikelt. Maar hoe zorgen we er nou voor dat dit wel 
gebeurt? En dat die fout ook echt een leerervaring wordt? In deze 
workshop duiken we hier dieper in en reiken we je helpende 
vragen aan om fouten om te buigen tot leerervaringen.
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5. Blended learning 
Merle van der Voorde en Gijs Martijnse (adviseurs L&O  
Buitenlandse Zaken)
Hoe kun je een leerinterventie volledig online of blended (online in afwisseling met f2f) 
ontwerpen? Wat komt erbij kijken om betere resultaten te boeken in een online of blended 
leertraject dan alleen maar klassikaal?

6. Presteer beter met 70:20:10!
Vivian Heijnen (managing director Tulser /  
Co founder 70:20:10 Institute)
Wat is 70:20:10? Hoe kun je het principe van 70:20:10 toepassen? In deze workshop leer je 
waarom het belangrijk is om altijd te beginnen met de 70, krijg je inzicht in de 70:20:10 roadmap 
en kun je alles te weten komen hoe je dit kunt inzetten voor eigen praktijkcases.

7. SCARF en gedragsbeïnvloeding
Marie Locher (trainer, coach en projectmanager Belastingdienst)
Leerprocessen kunnen bedreigend zijn. Fouten maken, terecht gewezen worden, negatieve 
feedback verwachten, het zijn signalen en situaties die ons brein als een (sociale) dreiging ervaart 
en die ervoor zorgen dat ons leervermogen wordt afgesloten. Maar juist in deze situaties kunnen 
we veel over onszelf en onze talenten leren.  Dus hoe zorgen we dat we ons niet zo bedreigd 
voelen door het krijgen van feedback, of het aangaan van een moeilijk gesprek? Deze workshop 
begint met een korte introductie achter het idee en de toepassing van SCARF en laat je in een 
kleine oefening op een andere manier naar jezelf en naar de mens en zijn ontwikkeling kijken. 

Workshops 
(20 minuten)

8. Lean leiderschap
De rol van de leidinggevende bij leren en verbeteren  
Katja van den Berge (directeur Uitvoeringsbedrijf Rijk/ ECO & P)
In deze sessie krijg je inzicht in faciliterend leidinggeven bij leren en verbeteren. Hier is de 
leidinggevende verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerker (in zijn huidige werk en 
voor de toekomst) om het maximale uit hem te laten halen. Daarnaast stuurt de leidinggevende 
op verbetering van de resultaten (het proces). Door de toevoeging ‘lean’ in beide onderdelen van 
leiderschap (werkgericht en mensgericht) is er extra aandacht voor o.a. het belang van lange 
termijn doelen,  van het hier en nu en het belang van ‘interdependentie’.

9. BeTEKENis toevoegen aan je werk
Daphne Ullers (organisatieadviseur en visual facilitator Belastingdienst)
Het woord aangevuld met beeld: dát is de meest krachtige combinatie om betekenis toe te 
voegen, over te brengen en te delen met elkaar.  Na een korte introductie over het tekenen van 
basisvormen,ga je in deze inspiratie-teken-sessie aan de slag met het tekenen van metaforen 
die passen bij de (tussen)resultaten uit de vraagstukkensessie. Deze tekeningen helpen je om 
aan het eind van de dag je ideeën duidelijker over te brengen in woord én beeld!

10. Lessen over leren door te spelen
Marcel Lurvink (adviseur voor Leren en Ontwikkelen  
Economische Zaken/RVO) 
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met lessen over leren door te spelen. Aan het einde van 
de workshop heb je antwoord op een aantal essentiële zaken met betrekking tot leren leren.  
Daarbij spelen vragen als: van wie win je eigenlijk, van de beste of van degene die dicht op je 
eigen niveau zit? Leert alleen de leerling, of ook de meester? En wat is het effect op je leren 
wanneer er een uitdaging gesteld wordt?

11. High performance teams
Lucien Vermeer (programmamanager Internetspiegel ICTU) en Raoul Schildmeijer (senior adviseur 
Leeuwendaal) 
Wat is het ‘geheim’ van exceptioneel presterende teams? Hoe komt het dat sommige teams veel 
beter presteren dan andere? Hoe herken je zulke teams? Hoe wordt jouw team zelf een 
exceptioneel presterend team? In deze workshop ga je in gesprek met de onderzoeker(s) over de 
zes bepalende ingrediënten van een exceptioneel presterend team, waar- 
onder elementen als teambevlogenheid, zelfmanagement en doelgerichte samenwerking.

 

12. De kracht van film bij leren
Robbert Braak (coach, programmamanager,  
trainer Binnenlandse Zaken/Intercoach)
Noem een (leer)thema en je vindt het terug in film. En vaak zo goed geregisseerd en geacteerd 
dat het gelijk raakt. En juist dat raken is misschien wel de essentie. Leren doe je met hoofd 
(inzicht), hart (urgentie en betrokkenheid) en handen (nieuw gedrag). En laat het nu zo zijn dat 
een goed geknipt en gekozen fragment alle drie de aspecten raakt. Tijdens deze workshop  
zal je het meemaken!
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13. De digitale collega
Performance support bij de invoering van DigiJust bij VenJ 
Gerben Kleine (portfoliomanager informatievoorzieningsdiensten Veiligheid en Justitie)
In deze workshop wordt een applicatie gepresenteerd waarmee gebruikers leren hoe ze deze 
moeten gebruiken, terwijl ze ermee werken. Het gaat om elektronische 
gebruikersondersteuning, waar naast e-learning het vernieuwende zit in zo’n 100 
elektronische ‘guides’. Deze ‘guides’ laten je leren terwijl je  
aan het werk bent.

Stands  
(12.00 – 14.00 uur in de Lounge, begane grond)

Breng een bezoek de verschillende stands op het Inspiratieplein en laat je informeren over 
leeromgevingen, opleiding tot coach, maak kennis met een app Leiderschap en geef je mening 
over deze  werkconferentie. Ook vind je hier mindmaps waarop te zien is welke organisaties 
betrokken zijn bij het programma Leren & Ontwikkelen Rijk. 

Intercoach
Alice de Haan (coach / trainer / programmamanager UBR)
InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching, teamcoaching en intervisie binnen de 
Overheid. InterCoach  
biedt ook maatwerkprogramma’s,  een mix van coaching, intervisie en lesdagen. De focus ligt  
meer en meer op praktijkleren en coaching on the job, gericht op duurzaam nieuwe gedrag passend 
bij de persoon, zijn of haar rol en de organisatiecontext. 

Leeromgeving BelastingdienstAcademie  
Laurien Broekman (adviseur L&O Belastingdienst)
Nieuwsgierig naar  de digitale leeromgeving van de Belastingdienst? Laurien Broekman laat zien 
hoe de Belasting-dienstAcademie Moodle inzet als online leeromgeving.

Leeromgeving Rijkswaterstaat  
Inge van Dongen (adviseur L&O Rijkswaterstaat)
Nieuwsgierig naar  de digitale leeromgeving van de Rijkswater-staat? Hier zie je hoe het Corporate 
Learning Centre (CLC) Moodle inzet als online leeromgeving.

LeiderschapsApp
Remco van Dulk en Edwin Enderink (management adviseurs Belastingdienst)
De LeiderschApp inspireert, stimuleert de prestaties en is hét loket voor de ontwikkeling van 
leidinggevenden (lijn-, project- of programmamanagers) van de Belastingdienst. Maak kennis 
met deze app en laat je inspireren hoe jij als leidinggevende via deze app alles kunt blijven 
‘vinden’ in een wereld van overvloed aan ontwikkelaanbod.

Tips en Tops / Mindmaps 

Programmateam L&O, BZK en Belastingdienst
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Bijlage 3 Deelnemerslijst

Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Miriam Aalders Belastingdienst Wendbare leeromgeving

Sheila Agterdenbosch RWS Wendbare leeromgeving

Sjan Arts Ministerie van BZK Wendbare leeromgeving

Eline Attema Ministerie van IenM Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Dennis Bachrach Ministerie van Defensie Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Judith Barneveld Openbaar Ministerie Professionaliteit is inhoud én productie

Rosanne Beckers RVO MIRT, the next steps

Mayke Beek Inspectie VenJ MIRT, the next steps

Brenda van Beek Raad voor de Kinderbescherming Professionaliteit is inhoud én productie

Jetske Bennekers Ministerie van BZK Versterken individuele leereffect in de 

organisatie

Frank van den Berg Ministerie van AZ Een lerende organisatie

Katja van den Berge Ministerie van BZK

Linde Berntrop Ministerie van BZK MIRT, the next steps

Erwin Bervoets Ministerie van VenJ Hoe houden we de nieuwe waarden levend 

na het veranderproces

Suzanne Bierkens Ministerie van OCW Een lerende organisatie

Elena Bindels Ministerie van OCW Een lerende organisatie

Barbara Blekkenhorst Zorginstituut Nederland Een lerende organisatie

Jan Blok Nederlands Forensisch Instituut Productieve leercultuur stimuleren  

door POB

Laura Bloksma Belastingdienst
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Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Petra van Bohemen Ministerie van BZK Versterken individuele leereffect in de organisatie

Daphne van der Borgt Ministerie van BZK

Ina Bosch Raad voor de Kinderbescherming Productieve leercultuur stimuleren door POB

Robbert Braak Min BZK

Anouk Brantjes Belastingdienst Van nature Leren & Ontwikkelen

Else Bremer Studiecentrum Rechtspleging Een lerende organisatie

Tonny van der Broek Ministerie van BZK

Laurien Broekman Belastingdienst

Paulijn de Bruijne Ministerie van AZ

Christel Brussen Ministerie van BZK Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Alijd Bunge RWS MIRT, the next steps

Alexine Christiaan Ministerie van EZ Van nature Leren & Ontwikkelen

René Claesen Ministerie van BZK Een lerende organisatie

Mariëlle Cromwijk Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Roos Dael Ministerie van BZK

Alwin Dam Openbaar Ministerie Professionaliteit is inhoud én productie

Johan Dekkers DJI Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Mascha Denneboom Ministerie van AZ De rol van mobiliteit in de praktijk 

Birgit Dewez Ministerie van BZK

Karin van Disselen Ministerie van BZK Gezamenlijk en bewust leren 

Inge van Dongen RWS Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Ysanne Drijber Raad voor de Kinderbescherming Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Sandra Duijndam CBS De rol van mobiliteit in de praktijk 

Ilona Duijs Politieacademie Versterken individuele leereffect in de organisatie

Nicolet Dukker Ministerie van SZW Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Remco den Dulk Belastingdienst Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Monique Eijkenboom DJI Gezamenlijk en bewust leren 

Edwin Enderink Belastingdienst Een lerende organisatie
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Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Jolinda van der Endt Ministerie van VWS Productieve leercultuur stimuleren door POB

Marja Eppink CBS Versterken individuele leereffect in de organisatie

Arend-Jan Eshuis Ministerie van VenJ Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Diny van Est Algemene Rekenkamer Professionaliteit is inhoud én productie

Karin Flapper Ministerie van OCW De rol van mobiliteit in de praktijk 

Nico Florijn Academie voor Wetgeving en Academie voor 

Overheidsjuristen

Wendbare leeromgeving

Clairy Frenk Ministerie van BZK Van nature Leren & Ontwikkelen

Henk van Gerven Belastingdienst Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Jan van Ginkel Gemeente Zaanstad

Bert Gritter DJI Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Alice den Haan Min BZK

Pamela de Haas Ministerie van IenM Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Lorens Habing Ministerie van EZ Reflectie in het werk

Lies Harmsen Ministerie van EZ Van nature Leren & Ontwikkelen

Saskia van Hasselt Ministerie van EZ Productieve leercultuur stimuleren door POB

Fennis Haydee Inspectie van SZW Van nature Leren & Ontwikkelen

Vivian Heijnen Tulser

Chantal Herters RIVM Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Robert Hijman Ministerie van IenM MIRT, the next steps

Albertien Hilberink Ministerie van OCW Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Ben van der Hoeven Belastingdienst Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Erik van ‘t Hof Ministerie van BZK Gezamenlijk en bewust leren 

Gerda Hoff DJI De rol van mobiliteit in de praktijk 

Feite Hofman Ministerie van OCW Van nature Leren & Ontwikkelen

Suïntha Hol Belastingdienst Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Kirste den Hollander Kessels &Smiths

Albert Hoogendijk Raad voor de Kinderbescherming De rol van mobiliteit in de praktijk 
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Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Ellen ter Horst Ministerie van EZ Gezamenlijk en bewust leren 

Dorinda Hovestadt RWS Een lerende organisatie

Margot IJssel de Schepper Ministerie van BZK Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Wil René Jansen RWS

Judith Jeurissen Ministerie van Financien

Gé de Jong IND Wendbare leeromgeving

Janneke de Jong Belastingdienst Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Marianne de Jonge Ministerie van VenJ Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Jolijt Jongh Inspectie Leefomgeving en Transport Van nature Leren & Ontwikkelen

Henk Joosten Belastingdienst De rol van mobiliteit in de praktijk 

Geertje Jorritsma RWS Gezamenlijk en bewust leren 

Sanne Keppel Ministerie van Defensie Versterken individuele leereffect in de organisatie

René Kiebert Ministerie van Financien Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Gerben Kleine Ministerie van VenJ

Xander Klink Ministerie van  OCW Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Sharon Kooistra Ministerie van BZK Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Robert Kool Raad voor de Kinderbescherming De rol van mobiliteit in de praktijk 

Joke Koopmans Ministerie van BZK

Bonnie Kop Belastingdienst

Karin Kos RWS Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Roos Kotte Ministerie van BZK Professionaliteit is inhoud én productie

Laurens Kremer Belastingdienst Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Robert Kruijsdijk Belastingdienst

Guiny Kustner Ministerie van VenJ Een lerende organisatie

Helen Land Ministerie van IenM MIRT, the next steps

Olga Leegwater RVO MIRT, the next steps

Maurits van Lelyveld Ministerie van VenJ Versterken individuele leereffect in de organisatie

Marcel Leurvink RVO
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Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Marie Locher Belastingdienst

Angelique Lorsheijd Ministerie van Financien Een lerende organisatie

Marcel Lurvink RVO Professionaliteit is inhoud én productie

Titus Mars Ministerie van VenJ Reflectie in het werk

Gijs Martijnse Min BZ

Aurelia Meershoek Centraal Planbureau Productieve leercultuur stimuleren door POB

Susan Meijer Ministerie van VWS De rol van mobiliteit in de praktijk 

Xandra Merle DJI Gezamenlijk en bewust leren 

Monique Metsch Ministerie van BZK Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Bart Meuffels Raad voor de Kinderbescherming Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Hans Monnickendam Ministerie van Financien Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Peter van Moort Ministerie van OCW Van nature Leren & Ontwikkelen

Michael Mos RWS Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Loes Mulder Ministerie van BZK

Regina Mulders-Huijssoon Ministerie van Defensie De rol van mobiliteit in de praktijk 

Robert Mutsears Belastingdienst Professionaliteit is inhoud én productie

Willem Mutsears Ministerie van Financien

Margreet Neefjes Ministerie van BZK Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Monique Nicolaas Ministerie van BZK Wendbare leeromgeving

Sandra Onwijn Ministerie van BZK Productieve leercultuur stimuleren door POB

Elize Oosterling Belastingdienst Gezamenlijk en bewust leren 

Jolanda Oosting RWS Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Auke Oostra Ministerie van IenM Reflectie in het werk

Jose Otte Ministerie van AZ Versterken individuele leereffect in de organisatie

Ruud Oude Voshaar Politieacademie Versterken individuele leereffect in de organisatie

Barbara Pees IND Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Frank Pellegrom Ministerie van Defensie MIRT, the next steps

Marije van Pijkeren Belastingdienst Professionaliteit is inhoud én productie
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Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Mirjam Ploos van Amstel-van 

Vliet

Ministerie van SZW Van nature Leren & Ontwikkelen

Jeroen Poot Zorginstituut Nederland Een lerende organisatie

Margot Pot Raad voor de Kinderbescherming Reflectie in het werk

Lonneke van Putten Ministerie van VWS De rol van mobiliteit in de praktijk 

Elaine van Reenen Ministerie van VenJ Professionaliteit is inhoud én productie

Maarten Reinking RWS Reflectie in het werk

Marja Rijsdijk DICTU Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Gerdien Rinzema Ministerie van AZ Versterken individuele leereffect in de organisatie

Mieke Robberecht Ministerie van BZK Reflectie in het werk

Tanja Röling Ministerie van BuZa Professionaliteit is inhoud én productie

Myriam van Rooij KNMI Gezamenlijk en bewust leren 

Maarten van Rooij Ministerie van VenJ Productieve leercultuur stimuleren door POB

Simone Roos Ministerie van BZK

Esther Rosendahl - Slooff Ministerie  van VenJ Een lerende organisatie

Stefan Rozdeiczer Ministerie van BZK Reflectie in het werk

Anka Schelhaas IND Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Raoul Schildmeijer Leeuwendaal

Joëlla Schouten RWS Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Jan Willem Schouw Ministerie van AZ De rol van mobiliteit in de praktijk 

Leontien Schuiling KNMI MIRT, the next steps

Dick Schumer Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Reflectie in het werk

Ineke Schuurman IND Wendbare leeromgeving

Paul van Selm Ministerie van Defensie Productieve leercultuur stimuleren door POB

Marcella Siebelt Ministerie van VWS MIRT, the next steps

Anke Sikkema Ministerie van EZ Reflectie in het werk

Charlotte Slagter Ministerie van AZ MIRT, the next steps
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Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Esther Smeitz-Cohen Academie voor Wetgeving en 

Overheidsjuristen

Van nature Leren & Ontwikkelen

Wouter Jan Smeulers Ministerie van Defensie Wendbare leeromgeving

Patrick Smulders Ministerie van VenJ Een lerende organisatie

Els Snel Ministerie van IenM

Marjan Soudant RIVM Van nature Leren & Ontwikkelen

Nelly Spanjersberg Ministerie van BZK Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Dion van Stekelenburg Ministerie van VenJ

Wendy Sutherland Ministerie van BZK

Jacqueline Suurd Ministerie van Financien Van nature Leren & Ontwikkelen

Marion Teeuwen-Vos Ministerie van OCW Versterken individuele leereffect in de organisatie

Joline van Tempels RBO Leren & Ontwikkelen bij de Rijksschoonmaakorganisatie 

Esther Terink Ministerie van BZK Een lerende organisatie

Peter Terlouw Ministerie van VWS Gezamenlijk en bewust leren 

Astrid Tol Minsiterie van BZK Reflectie in het werk

Oebele Tolsma Ministerie van BZK

Inecia van der Touw Ministerie van BZK

Daphne Ullers Belastingdienst

Andre Vaughan Ministerie van BZK

Amanda Veenhuizen Belastingdienst

Roline Veldkamp Ministerie van EZ De rol van mobiliteit in de praktijk 

Greta Venema RWS Gezamenlijk en bewust leren 

Joeta Verboom Ministerie van VenJ Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Joop Verboom Ministerie van IenM Gezamenlijk en bewust leren 

Astrid Verdouw-Vlasveld RWS Wendbare leeromgeving

Hans Vermaak Vermaak

Lucien Vermeer ICTU

Theo Visser Kessels &Smiths
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Voornaam Achternaam Organisatie Vraagstuk

Martijn Voerman RVO Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Karianne de Voogd Ministerie van IenM Versterken individuele leereffect in de organisatie

Merle van der Voorde Ministerie van BUZA Reflectie in het werk

Ingeborg Vorstenbosch IND Borgen en beklijven van de Leanmethodiek

Ellen de Vries Ministerie van BZK Gezamenlijk en bewust leren 

Sybille Weert Ministerie van VenJ Hoe houden we de nieuwe waarden levend na het veranderproces

Olav Welling Ministerie van BZK

Mirjam Westgeest Ministerie van EZ Reflectie in het werk

André Westra Minsiterie van AZ De rol van mobiliteit in de praktijk 

Jiska Wetering Ministerie van BZK Wendbare leeromgeving

Ellen van de Wetering Bureau Inpectieraad Productieve leercultuur stimuleren door POB

Baukje van Wieringen Belastingdienst

Kasper Winckelmolen Ministerie van Defensie Werken, leren en moderniseren bij de Belastingdienst

Mikis de Winter Ministerie van BZK Productieve leercultuur stimuleren door POB

Jan Andries Wolthuis Ministerie van OCW Een lerende organisatie

Marieke van der Zwaal DICTU Wendbare leeromgeving

Manon Zwanenburg RVO Van nature Leren & Ontwikkelen



Colofon

Juni 2016

Verschijnt ter gelegenheid van werkconferentie Werken = Leren

De werkconferentie Werken = Leren is georganiseerd door een rijksbreed conferentieteam bestaande uit: 

Daphne van der Borgt (Programma L&O), Tonny van den Broek (UBR/ECO&P), Birgit Dewez (Programma L&O), 

Judith Jeurissen (RAFEB), Joke Koopmans (Programma L&O), Robert Kruijsdijk (Belastingdienst), Els Snel (I&M), 

Inecia Touw (Programma L&O), Joeta Verboom (VenJ), Ellen de Vries (Programma L&O) en  

Baukjen van Wieringen (Belastingdienst).

Redactie

Sabel Communicatie, Hans Vermaak, Programma Leren en Ontwikkelen Rijk: Joke Koopmans,  

Ellen de Vries, Birgit Dewez

Vormgeving

Creativa Design
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