
Dit essay is geschreven door Tjeu Cornet. 

In gesprekken met de auteurs  zocht hij naar het 

verhaal achter hun publicatie ‘Ontwikkelen dat 

werkt!’. Wat zijn hun motieven en hoe moeten die 

worden geduid in de historische context van het  

concept ‘een leven lang leren’? Het resultaat is een 

ook voor niet in gewijden toegankelijke schets van 

de vraagstukken en dilemma’s die zich voordoen bij 

het leren en opleiden van mensen in organisaties.

De vormgeving van de CINOP-essays is tot stand 

gekomen met Van Riet Ontwerpers.

In een reeks essays stelt CINOP vragen, 

problemen en dilemma’s aan de orde, die 

zich voordoen bij het leren en ontwik kelen 

van mensen. Vraagstukken waarvoor we 

geen pasklare oplossingen hebben, maar 

wel een idee van de richting waarin die 

 gezocht moet worden. 

Deze eerste aflevering is tot stand gekomen  

naar aanleiding van de publicatie ‘Ontwikkelen: 

dat werkt!’ Daarin werken de auteurs Herman  

van Holt en Zjef van Dun de principes van Human 

Being Support (HBS) uit tot een methodiek om leren 

en presteren duurzaam met elkaar te ver binden. 

Het resultaat is een praktisch leerboek dat stap 

voor stap de HBS-aanpak ontsluit. 

Herman van Holt is directeur van adviesbureau 

CINOP en betrokken bij leer- en verandervraag-

stukken bij de overheid, branche-organisaties en 

bedrijfsleven. Verder is hij actief als adviseur voor 

de Nederlandse overheid, Europese Commissie, 

Wereldbank en VN.

Zjev van Dun is gespecialiseerd in (loopbaan) 

ontwikkeling  en vraagstukken van employability 

en mobiliteit van werknemers. Naast adviseur, 

onderzoeker en procesbegeleider bij CINOP is  

hij auteur van diverse publicaties op het gebied 

van sectoraal loopbaanbeleid.
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διάλόγος (tweegesprek)

‘Uitgangspunt van een dialoog is dat je daad

werkelijk iets met elkaar te maken wilt hebben, dat  

je contact aangaat in plaats van je te  verschuilen, 

dat je ingaat op wat iemand  zegt en probeert te 

begrijpen waarom hij dat zegt, dat je niet alleen 

luistert naar de woorden die  iemand zegt, maar 

ook naar zijn intenties of drijfveren.’ 

CINOP is een internationaal adviesbureau voor 

leer- en ontwikkelingsvraagstukken in de driehoek 

overheid-onderwijs-arbeidsmarkt. Ons werk omvat 

advies, ontwikkeling, projectmanagement, training 

en onderzoek. Kernthema’s zijn: employability 

en mobiliteit, kwaliteit van beroepsonderwijs, 

 participatie en integratie.
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leidt altijd tot nieuwe vragen:  

het proces van kennisverwerving  

is in principe onafsluitbaar

Leonardo da Vinci

Leren en presteren op de werkvloer

CIN11001 Cinop Typografische Brochure.indd   1 11-03-11   16:50



1. Curiosita 

In zijn arbeidzame leven droeg leonardo da vinci (1452 - 1519)  

altijd een notitieboekje op zak. daarin noteerde hij zijn ideeën, 

schetsen, samenvattingen van boeken, en wat hem maar inviel.  

In spiegelschrift − misschien omdat deze homo universalis  

linkshandig was. een ogenschijnlijke chaos van kriebels en  

krabbels laat hij ons na. Maar wie goed kijkt, ontdekt een  

structuur. 

In de boekjes brengt elk idee een andere inval voort, elke schets 

een andere tekening en die weer een gedachte daarover. de  

zakboekjes van leonardo maken ons duidelijk waarom hij  

leert en steeds meer kennis verwerft. Het is zijn niet aflatende 

nieuwsgierigheid, inspiratie en interesse in alles wat hij om zich 

heen waarneemt. Curiosita als de drijfveer voor een leven lang  

leren.

de kladblokjes laten ons nog iets zien. leonardo denkt terwijl  

hij afwisselend schrijft en tekent. die activiteiten horen voor hem 

onlosmakelijk bij elkaar. wie wel eens schrijft, kent dat fenomeen. 

Het opschrijven van een gedachte is vaak nodig om haar goed 

scherp te krijgen. Bij da vinci stuwt dit samenspel van denken  

en doen het hele leerproces. Het brengt hem steeds opnieuw  

en verdergaand op nieuwe invallen en inzichten.

vijfhonderd jaar later worstelt een nederlands transportbedrijf  

met een probleem. In deze tijd hoor je als ondernemer te 

 beschikken over een ISo-certificaat, een bewijs dat kwaliteits-

bewaking deel uitmaakt van het bedrijfsproces. In het bedrijf 

 ontstaat een discussie over de vraag hoe zowel de mensen op 
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kantoor als de chauffeurs zonder veel inspanning hun kennis  

op peil kunnen houden.

Al pratend geven de vrachtwagenchauffeurs te kennen dat ze  

inderdaad meer willen weten, hun vak willen verbeteren. Ze denken 

dat ze vooral veel van elkaar kunnen leren. Zeker als het gaat om 

praktische kwesties als ‘hoe vervang ik zelf een brandstoffilter?’ 

de directeur juicht het initiatief toe en zoekt samen met zijn 

chauffeurs naar een geschikte vorm voor dit leerproces.

Sindsdien komen de chauffeurs regelmatig op zaterdagochtend 

bijeen in een klasje. Ze geven om beurten presentaties, soms 

doet een externe deskundige dat. de chauffeurs zijn enthousiast. 

Ze leren veel op een voor hen gemakkelijk manier. niet alleen 

door te luisteren, vooral ook door te kijken en doen. Ze praten 

graag over hun eigen vak, zijn nieuwsgierig naar de ervaringen 

van collega’s en leren veel van elkaar. Iedere zaterdag. 

In de vijf eeuwen die ons scheiden van leonardo da vinci is er 

veel gebeurd. Maar de drijfveren in de mens om te leren blijken 

nog steeds dezelfde te zijn. Curiosita, nieuwsgierigheid en  

interesse in het leven dagen ons uit. Het begrijpen en veranderen  

van de wereld direct om ons heen, maakt ons enthousiast. en  

zolang de ene vraag de andere oproept, blijven we leren.

2. Leren: van recht tot noodzaak

In 1960 vond in Montreal een wereldconferentie van de UneSCo 

plaats. daar ging het over de betekenis en het belang van ‘levens-

lang leren’. Geheel volgens het humanistische ideaal zag men de 
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mens als een wezen dat streeft naar groei en zelfvervolmaking. 

van daaruit was het een kleine stap naar het recht op levenslange 

educatie. de mens die wil blijven leren, mag dat ook. en zo 

geschiedde, per proclamatie.

de afgelopen vijftig jaar is zo niet de mens, dan toch de wereld 

om ons heen drastisch veranderd.  dat is nog het meest zichtbaar 

en voelbaar in onze arbeidsorganisaties. Hun markten veranderen 

en verschuiven in een razend tempo. de globalisering brengt hen 

in steeds scherpere concurrentie om op die markten een graantje 

mee te pikken. Fusies, strategische allianties, outsourcing, 

 off sourcing, en flexibele personeelsschillen, het zijn allemaal 

 wapens in dezelfde strijd.

Terwijl onze (eenvoudige) maakindustrie langzaam afkalft en in 

het verre oosten weer tot bloei komt, ontwikkelen wij hier een 

‘kenniseconomie’. waarmee we bedoelen te zeggen dat wij ten 

opzichte van de wereldwijde concurrentie voordeel kunnen halen 

doordat we veel kennis in huis hebben. Het gaat er nu om die  

ook voluit te benutten. want het is erop of eronder. en niet alleen 

vandaag. wie bovendien niet duurzaam een bijdrage aan de  

samenleving levert, kan morgen helemaal vergeten.

waar bedrijven op hun grondvesten schudden, raken ook 

 werk nemers hun houvast kwijt. niemand zit meer te wachten 

op medewerkers die zekerheid voor het leven zoeken. een 

werk gever biedt tegenwoordig ‘werk’ en geen ‘baan’. de 

 moderne werknemer toont vooral een ‘lerende houding’ of  

employability. of hij van sociale voorzieningen gebruik kan 

 maken hangt in toenemende mate af van zijn flexibiliteit.  

de arbeidsmarkt is er immers een van flexicurity. 
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In precies vijftig jaar tijd heeft de menselijke drang tot leren zich 

 ontwikkeld van een volkenrechtelijke gunst tot pure economische 

noodzaak. In een mate die zelfs leonardo da vinci niet kon voorzien.

3. u vraagt, wij draaien

onze dynamische kenniseconomie, met duurzaamheid, 

employability en flexicurity als belangrijkste kenmerken, draait 

om de lerende mens. niet zo gek dus dat zich de aflopen decennia 

een compleet nieuwe markt ontwikkelde, die van scholing en 

opleiding. prioriteit heeft immers de ontwikkeling van het 

menselijk kapitaal: Human resource development (Hrd). 

Als pure noodzaak om economisch te overleven.

Serieuze opleidingsinstituten moeten het opnemen tegen een 

ware cursusindustrie. Haar core business is de productie van 

 ontelbare scholingsmodules en opleidingen, in alle maten en 

soorten, voor de meest uiteenlopende functies en daarbinnen 

weer onder scheiden functieniveaus. voor elke vraag van elke 

Hrd-manager is er wel een antwoord in de vorm van een  

cursusaanbod. en er is keus te over. In de megastore van de  

opleidingsfabrikanten ligt altijd wel een kant en klaar product.

onder het motto u vraagt, wij draaien zijn de afgelopen decennia 

hordes werknemers de cursus- en trainingsfabriek in gegaan: van 

productiearbeiders tot hoger management. de ene na de andere 

‘module’ doorploeterend. de ‘fabriek’ is trouwens in werkelijkheid 

meestal een sjiek conferentieoord, ver weg van de plek waar het 

echte werk wordt gedaan. want leren gaat het beste in een rustige 

omgeving, met bossen, goed eten en drinken.
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Terwijl leonardo da vinci met vooruitziende blik zijn wenkbrauwen 

fronst, kunnen wij vaststellen dat de opleidingsfabriek nauwelijks 

zoden aan de dijk heeft gezet. dat komt doordat het leren blijft 

steken aan de oppervlakte: bij het aanleren van individuele 

 kennis en kunstjes, zoals als het omgaan met word of excel.  

Zeker, met kortstondig voordeel voor de werknemers. Maar als 

 leren niet verbonden is met de persoonlijke behoeften van de 

werknemers én met de doelstellingen van het bedrijf, is er van 

enige ontwikkeling geen sprake. 

werknemers die enkel worden doorgeschoold in een door functie-

differentiatie afgesplitste deelactiviteit, krijgen feitelijk een extra 

paar oogkleppen op. over het dagelijks werk en de mogelijke 

verbeteringen daarin wordt niet gepraat; daar denken anderen 

over na. doordat het werk niet fungeert als bron van een leer-

proces, komen mensen ook niet aan leren toe en neemt hun zo 

gewenste employability gaandeweg af. werkgever en werknemer 

hebben elkaar niet bereikt.   

4. oog voor context

Het heeft tot de jaren negentig van de vorige eeuw geduurd, 

voordat eigentijdse inzichten over leren en opleiden vorm  

kregen in een nieuw concept. Uit verenigde Staten bereikte ons 

de Human performance Technology (HpT). HpT richt zich – kort  

gezegd – op het oplossen van problemen die de prestaties van 

medewerkers beïnvloeden.

Het concept stamt overigens al uit de jaren zestig. dat uitgerekend 

de Amerikanen ermee kwamen is niet zo verwonderlijk. In die tijd 
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bestond er in de vS geen brede beroepsopleiding. Bijgevolg 

richtten bedrijven hun werkomgeving zelf zó in, dat er optimaal 

kon worden geproduceerd. de relatie tussen opleidingsactiviteiten 

en de bedrijfskundige gevolgen is daarmee als het ware vanzelf 

gegeven. 

Human Performance Technology

HPT neemt de bedrijfsresultaten als uitgangspunt voor elke volgende 
actie. Ging het in het traditionele denken over opleiden vooral om 
wat mensen wel of niet kunnen (hun competenties), HPT verlegt de 
aandacht naar wat mensen doen, presteren. En vooral of die individuele 
prestaties een bijdrage leveren aan hetgeen de organisatie wil 
presteren. 

HPT beschouwt de medewerker en diens prestaties niet op zichzelf.  
Ze worden geplaatst in de context van een systeem dat prestaties  
en  resultaten beïnvloedt: de bedrijfsstrategie, de bedrijfscultuur, de 
werkprocessen, de werkomgeving en de informatie en instrumenten  
die tijdens het werk worden gebruikt.   

Wie volgens de principes van HPT werkt, zorgt er bovendien voor dat  
interventies een positief effect hebben op alle niveaus: werknemer, 
werkgroep/team, afdeling en organisatie. Van belang is dat de 
 verschillende overtuigingen en belangen op elkaar worden afgestemd 
(alignment).

Een HRD-professional die werkt volgens de principes van HPT, bereikt 
zijn doelen door samenwerking te zoeken met verschillende partijen  
in de organisatie. Natuurlijk met de opdrachtgever, maar ook met 
medewerkers, financiële en bedrijfskundige experts, en anderen die 
in het systeem een rol spelen. 
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5.  Intussen in het rijnland

de komst van HpT werd aan deze zijde van de oceaan met 

 gemengde gevoelens begroet. Als rijnlanders zagen we er aan-

vankelijk het zoveelste bewijs in van een typisch Angel saksische 

‘pick and drain’-strategie. want hoe je het ook wendt of keert,  

HpT is uiteindelijk een eenzijdige, topdown gerichte benadering: 

de bedrijfsresultaten zijn de norm voor de prestaties van de 

 medewerkers.  

door alleen oog te hebben voor de toegevoegde waarde van  

medewerkers op het actuele rendement, vermindert hun  

inzetbaarheid op de langere termijn. Medewerkers worden  

zo al gauw een werktuig in het belang van het bedrijfsresultaat.  

In ieder geval heeft HpT geen oog voor de belangen van de 

 medewerkers. en dat is toch een vorm van blikvernauwing.

Maar terwijl wij niet verder kwamen in ons denken over op leiden, 

had HpT intussen wel nieuwe relaties gelegd. Het ver binden van 

opleidingsactiviteiten met bedrijfsprestaties kan voor het zelfde 

geld een verdienste worden genoemd. dat het  management 

meer greep krijgt op de menselijke factor in de organisatie, is 

op zichzelf niet verkeerd. dat het concept Hrd-professionals 

on speaking terms brengt met het management, hadden wij 

hier tot nu toe nog niet zo vaak meegemaakt.  

Sinds die tijd zijn er zowel in de vS als in europa pogingen 

onder nomen om – met HpT als vertrekpunt – een betere   

balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en die  

van de medewerkers. of anders gezegd: om ‘leren’ te verbinden 

met zowel de strategische bedrijfsdoelstellingen als de 
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 persoonlijke behoeften van medewerkers. vanuit de gedachte 

dat die verbinding er uiteindelijk voor zorgt dat mensen leren 

en zich ontwikkelen.

6. Het draait om de dialoog 

ook bij CInop zoeken wij al enkele jaren naar een manier om de 

productieve kanten van HpT te verbinden met de persoonlijkheid 

en de leefwereld van medewerkers in een bedrijf. wij zijn ervan 

overtuigd dat mensen meer en beter presteren als zij geïnspireerd 

zijn. en ook dat die inspiratie zich kan vertalen in de wens om 

grenzen te verleggen: om te gaan leren en kennis te verwerven.

een lerende organisatie ontstaat als leren en ontwikkelen in  

het bedrijf een centrale plek hebben. Als er in het bedrijf sprake  

is van een leercultuur waarin bij iedereen de overtuiging  

heeft postgevat dat voortdurend leren noodzakelijk is. waar 

mede werkers zich geïnspireerd en uitgedaagd voelen om  

steeds hun eigen ambities en mogelijkheden te onderzoeken. 

om die ver volgens zoveel mogelijk te verbinden met de  

strategische keuzes van de organisatie.

eén ding is zeker. Zo’n cultuur en zeker de afstemming van  

individuele ambities en bedrijfsdoelstellingen kunnen niet  

topdown worden opgelegd. dat kan alleen in een dialoog.  

een gesprek waarin wederzijds respect, gelijkwaardigheid en  

een onderzoekende houding de uitgangspunten zijn. waarin  

organisatie en medewerkers doelbewust aansluiting op elkaar 

zoeken en de kansen benutten, die zich daarin voordoen.
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de dialoog is niet louter een instrumentele voorwaarde voor  

de lerende organisatie. Het is meer in het algemeen een krachtig  

instrument om met elkaar, en dus ook in een organisatie te  

communiceren. de dialoog is een manier van met elkaar spreken, 

die bij uitstek geschikt is om verschillende zienswijze en tegen-

gestelde belangen te overbruggen. daarbij gaat niet om wie  

winnaar of verliezer is. van belang is de gezamenlijke constructieve 

zoektocht naar nieuwe gezichtspunten.

7.  Voorbeeld: verbinden van doelstellingen

Terug naar onze vrachtwagenchauffeurs. Hun zaterdagklasje was 

een van de uitkomsten van een omvangrijker proces waarin het 

 management meer greep wilde krijgen op de kwaliteit van de 

dienstverlening. Het was er nooit gekomen als in het bedrijf niet 

frank en vrij was gesproken over alle aspecten van kwaliteits-

verbetering.

Bij de aanvang van het verbetertraject had een extern adviseur de 

hele organisatie beschreven en een inventarisatie gemaakt van de 

taken en afdelingen, raakvlakken en samenwerkings relaties. 

1  Kessels, J., Boers E., 

Mostert P. (2002). 

Vrije Ruimte- Filosoferen 

in organisaties. 

Amsterdam: Boom

διάλόγος (tweegesprek)
‘Uitgangspunt van een dialoog is dat je daadwerkelijk iets met elkaar 
te maken wilt hebben, dat je contact aangaat in plaats van je te 
 verschuilen, dat je ingaat op wat iemand zegt en probeert te begrijpen 
waarom hij dat zegt, dat je niet alleen luistert naar de woorden die 
 iemand zegt, maar ook naar zijn intenties of drijfveren.’ 1
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daaruit bleek dat iedereen behoefte had aan meer en beter 

 gestructureerde communicatie. vooral de chauffeurs. 

Zij ontmoeten elkaar elke vrijdagavond, als de werkweek erop 

zit, in de kantine. dan gaat er luidruchtig aan toe. Aan een 

 gigantische tafel wordt veel gemopperd, maar er worden ook 

verhalen verteld, en de chauffeurs geven elkaar advies en 

 informatie over het rijden op de europese wegen. 

deze bijeenkomsten zijn benut voor een kwaliteitsdiscussie.  

Iedere chauffeur die een opmerking, vraag of klacht had over  

het bedrijf, werd uitgenodigd die in één zin samen te vatten en  

te adresseren aan iemand in het bedrijf. de ‘geadresseerde’ werd 

voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd. Men sprak met elkaar. 

en er ontstond een lijst met verbeterpunten en knelpunten.

een van de knelpunten bleek te zijn dat de chauffeurs zich erg 

 afhankelijk voelen. Ze worden aangestuurd door de planners  

en kunnen in hun eigen werk nauwelijks veranderingen en 

 ver beteringen doorvoeren. Toch willen ze dat. Ze willen hun 

 vakmanschap verbeteren. Ze praten graag met elkaar over  

oplossingen voor praktische kwesties als het afstellen van spiegels, 

het vernieuwen van een brand stoffilter of het omleggen van 

sneeuw kettingen. In het wekelijkse klasje gebeurt dat voortaan.

Het voorbeeld laat zien hoe bedrijfseconomische doelstellingen 

(kwaliteitsverbetering) kunnen worden verbonden met individuele 

behoeften van medewerkers (informatie en advies). doordat de 

directie in dialoog trad met de chauffeurs, hun verlangens hoorde en 

op waarde schatte, kon een vorm worden gevonden die tegemoet 

komt aan de behoeften. van de chauffeurs en van het bedrijf.
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8. Verrijking

Het doel van onze zoektocht reikte echter verder. Het gaat ons 

erom een manier van leren te vinden, die bijdraagt aan de 

 per manente ontwikkeling van mens en organisatie.  wij zien  

heel goed het belang en de werking van HpT. Maar wij delen  

ook de rijnlandse kritiek op de eenzijdige topdown benadering. 

de verbinding tussen beide blijkt de dialoog. door de dialoog  

als uitgangspunt toe te voegen aan HpT, verschiet deze aanpak 

op een aangename manier van kleur. de dialoog werkt als een 

katalysator die HpT in een ander perspectief plaatst. en die de  

kritiek op die aanpak meer dan goedmaakt. deze ‘verrijking’  

van HpT hebben wij HBS genoemd – Human Being Support.  

In onze HBS-aanpak loopt de dialoog als een rode draad.  

Ze zorgt ervoor dat alle betrokkenen in het bedrijf een stem 

krijgen. niet alleen de aandeelhouders (shareholders), maar 

alle belanghebbenden (stakeholders) zijn in beeld. In de 

 dialoog ontstaat een evenwicht van alle belangen.  

Zo krijgt ook de omgeving van een organisatie meer nadruk dan 

in HpT. de ‘maatschappelijke meerwaarde’ van een onderneming 

wordt zichtbaar gemaakt. Het gaat hier om de verschillende 

 aspecten die men tegenwoordig tot maatschappelijk ondernemen 

rekent. Zoals de bijdrage die het bedrijf levert aan de oplossing 

van het klimaatvraagstuk (de ecologische voetafdruk) of de 

 verantwoordelijkheid die de onderneming neemt voor het 

 welzijn en vermogen van de werknemers op de arbeidsmarkt  

(de sociale voetafdruk). 

Human Being SuPPORT12
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Ten slotte kijkt HBS breed naar het samenspel tussen mede werker, 

werk en werkomgeving. Bij deze zogenaamde mens-werk-

configuratie betrekt HpT al meer aspecten dan de traditionele 

 opleider, die immers uitsluitend naar kennis en vaardigheden 

kijkt. HBS gaat nog verder en is ook geïnteresseerd in het  

milieubeheer, de inrichting van het werk, de werkomgeving, 

 leiding en samenwerking.

9. Stappen vooruit

Human Being Support (HBS) is het vruchtbare vervolg op Human 

Performance Technology (HPT), met de ‘dialoog’ als leidend 

 beginsel. vergeleken met traditionele vormen van opleiden  

en trainen zet deze aanpak een aantal belangrijke stappen 

vooruit. we zetten ze hier op een rijtje.

Ten eerste. Het functioneren van werknemers wordt steeds 

gezien in relatie tot hun werkomgeving. de analyse is gericht op 

het functioneren van medewerkers binnen een groter systeem. 

Met als resultaat dat er een echte opleidingsnoodzaak naar voren 

komt. Zo wordt voorkomen dat opleiding en training worden  

ingezet voor problemen die met de werknemer of met het  

bedrijf niet of nauwelijks van doen hebben.      

Ten tweede. vanwege de aandacht voor de mens en zijn prestaties 

gaat het bij opleiding en training om meer dan de gebruikelijke 

kennis. ons gaat het om het ‘echte leren’ of wat ook wel ‘verrijkte 

waarneming2’  wordt genoemd. dan kan niet worden volstaan 

met het aanleren van kennis. Het veranderen van vaardigheden 

en attituden is minstens zo belangrijk. 

2  Senge, P.M.  (1990).  

The fifth discipline – The 

art and practice of the 

learning organisation.

new York: doubleday
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Ten derde. doordat HBS begint met een grondige analyse van 

de problemen bij het presteren, sluiten de interventies ook beter 

aan bij de werksituatie van de werknemers. In de opleiding zelf 

gaat het over situaties in het werk, en de resultaten zijn in principe 

onmiddellijk in het werk toepasbaar.  

Ten vierde. Meer dan in traditionele opleidingen zijn evaluatie en 

effectanalyse belangrijk. niet alleen om na te gaan wat interventies 

opleveren, maar ook wat zij kosten. Met deze aandacht voor de 

return of investment is het mogelijk de toegevoegde waarde van 

opleiding en training zichtbaar te maken en te beargumenteren.

   

Ten slotte. de invalshoek van HBS draagt ertoe bij dat Hrd 

zich ontwikkelt tot een vanzelfsprekend onderdeel in de 

bedrijfs voering. Met het streven naar evenwicht in de belangen 

van alle stakeholders en de aandacht voor maatschappelijke 

en eco logische effecten, raakt HBS aan actuele ontwikkelingen 

waar elk bedrijf mee te maken heeft. HBS kan deze vanuit zijn 

eigen invalshoek benoemen en een bijdrage leveren aan de 

 discussie hoe daarmee om te gaan.    

10. De cirkel is rond

er zijn tal van technologische, economische en andere argumenten 

die pleiten voor de verdere ontwikkeling van de lerende mens en 

de lerende organisatie. voor een echte leercultuur is nodig dat 

mensen overtuigd zijn van de noodzaak om voortdurend te leren.

wanneer het management daarbij alleen oog heeft voor productie-

cijfers, zullen medewerkers niet of nauwelijks leren. Als er 

Human Being SuPPORT14

CIN11001 Cinop Typografische Brochure.indd   14 11-03-11   16:50



 om gekeerd alleen aandacht is voor de medewerkers en hun 

 toe gevoegde waarde op korte termijn, zal hun inzetbaarheid  

op langere termijn afnemen.    

de oplossing van dit dilemma ligt in de dialoog, in het gesprek 

tussen alle betrokkenen met ieder hun eigen belangen en 

 doel stellingen. leren wordt langs die weg verbonden met  

de dage lijkse werkomgeving en het verbeteren daarvan. 

veel nederlandse bedrijven hebben zich al ontwikkeld tot leer-  

en ontwikkelingsplekken. Maar er zijn nog ontoegankelijke  

ge bieden, wildgroei en braakliggende terreinen. vooral in 

uitvoer ende functies met kortstondig opgeleide medewerkers  

is sprake van verwaarlozing en achterstallig onderhoud.

leer- en ontwikkelingsprocessen moeten de medewerkers 

ondersteunen in de richting van duurzaam vakmanschap en de 

bijbehorende beroepstrots. ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

en in de bedrijven zelf maken dit proces tot pure noodzaak.

een uitgestippelde route voor leren en ontwikkelen is er overigens 

niet. Flexibiliteit, individueel maatwerk en verbindingen met 

bedrijfsprocessen bepalen de vorm. daadwerkelijk initiatieven tot 

leren en ontwikkelen komen tot stand in goed werkgeverschap 

en goed werknemerschap. Steeds opnieuw in dialoog.     

en zo keren we terug naar de elementen die leonardo da vinci 

vijf eeuwen geleden identificeerde als de drijfveren van ons leren. 

Curiosita, nieuwsgierigheid en interesse in ons leven en werken. 

Zolang de ene vraag de andere oproept, blijven we leren. dankzij 

de zakboekjes van da vinci weten wij dat leren van alle tijden is. 
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Maar dat het steeds om eigentijdse vormen en methodes vraagt. 

leonardo da vinci moet dat moderne inzicht  hebben voorzien, 

toen hij de Mona lisa schilderde3. 

3  Er is een theorie die 

beweert dat de glimlach 

van Mona Lisa eigenlijk 

die van de schilder 

zelf is. 

4  Holt, H. van,  

Dun, Z. van  (2010). 

Ontwikkelen: dat 

werkt! – Duurzame 

verbindingen tussen 

leren en presteren. 

’s-Hertogenbosch:  

CInop

‘Ontwikkelen: dat werkt!’

CINOP heeft de principes van  Human Being Support (HBS) uitgewerkt  
tot een methodiek om leren en presteren duurzaam met elkaar te 
 verbinden. Het resultaat is een praktisch leerboek dat stap voor  
stap de HBS-aanpak ontsluit. Compleet met vooraf geformuleerde 
leerdoelen, vragen en opdrachten. 

De publicatie ‘Ontwikkelen: dat werkt!’4 is bedoeld voor HRD-professionals 
die actief zijn in het midden- en kleinbedrijf, zoals opleidingsadviseurs 
van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb’s) en opleidings-
bureaus, medewerkers van roc’s die bedrijfsgerichte scholing verzorgen, 
en zelfstandig opererende HRD-professionals.

Wilt u in bezit komen van deze publicatie, stuur een e-mail naar  
info@cinop.nl.
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Dit essay is geschreven door Tjeu Cornet. 

In gesprekken met de auteurs  zocht hij naar het 

verhaal achter hun publicatie ‘Ontwikkelen dat 

werkt!’. Wat zijn hun motieven en hoe moeten die 

worden geduid in de historische context van het  

concept ‘een leven lang leren’? Het resultaat is een 

ook voor niet in gewijden toegankelijke schets van 

de vraagstukken en dilemma’s die zich voordoen bij 

het leren en opleiden van mensen in organisaties.

De vormgeving van de CINOP-essays is tot stand 

gekomen met Van Riet Ontwerpers.

In een reeks essays stelt CINOP vragen, 

problemen en dilemma’s aan de orde, die 

zich voordoen bij het leren en ontwik kelen 

van mensen. Vraagstukken waarvoor we 

geen pasklare oplossingen hebben, maar 

wel een idee van de richting waarin die 

 gezocht moet worden. 

Deze eerste aflevering is tot stand gekomen  

naar aanleiding van de publicatie ‘Ontwikkelen: 

dat werkt!’ Daarin werken de auteurs Herman  

van Holt en Zjef van Dun de principes van Human 

Being Support (HBS) uit tot een methodiek om leren 

en presteren duurzaam met elkaar te ver binden. 

Het resultaat is een praktisch leerboek dat stap 

voor stap de HBS-aanpak ontsluit. 

Herman van Holt is directeur van adviesbureau 

CINOP en betrokken bij leer- en verandervraag-

stukken bij de overheid, branche-organisaties en 

bedrijfsleven. Verder is hij actief als adviseur voor 

de Nederlandse overheid, Europese Commissie, 

Wereldbank en VN.

Zjev van Dun is gespecialiseerd in (loopbaan) 

ontwikkeling  en vraagstukken van employability 

en mobiliteit van werknemers. Naast adviseur, 

onderzoeker en procesbegeleider bij CINOP is  

hij auteur van diverse publicaties op het gebied 

van sectoraal loopbaanbeleid.

HUMAN BEING 
SUPPORT
Leren en presteren op de werkvloer 

CINOP
Pettelaarpark 1 

Postbus 1585

5200 BP ’s-Hertogenbosch

073-6800800

info@cinop.nl

www.cinop.nl

διάλόγος

διάλόγος (tweegesprek)

‘Uitgangspunt van een dialoog is dat je daad

werkelijk iets met elkaar te maken wilt hebben, dat  

je contact aangaat in plaats van je te  verschuilen, 

dat je ingaat op wat iemand  zegt en probeert te 

begrijpen waarom hij dat zegt, dat je niet alleen 

luistert naar de woorden die  iemand zegt, maar 

ook naar zijn intenties of drijfveren.’ 

CINOP is een internationaal adviesbureau voor 

leer- en ontwikkelingsvraagstukken in de driehoek 

overheid-onderwijs-arbeidsmarkt. Ons werk omvat 

advies, ontwikkeling, projectmanagement, training 

en onderzoek. Kernthema’s zijn: employability 

en mobiliteit, kwaliteit van beroepsonderwijs, 

 participatie en integratie.
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