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Opleidingsprogramma DoenDenken

Inleiding
Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en 
innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor willen 
inzetten. Deze rol is niet voorbehouden aan een specifieke functie. Zowel uitvoerende 
als ondersteunende professionals spelen een belangrijke rol bij het creëren van een 
innovatief klimaat. Om voldoende impact te hebben in de deelnemende organisaties 
gaan we uit van drie deelnemers per organisatie. 
In het opleidingsprogramma gaan leren en werken hand in hand. De deelnemers 
organiseren gedurende het leer-werktraject twee leerinterventies voor hun eigen 
organisatie. Dat omvat zowel het proces van voorbereiden, als de begeleiding van de 
leerinterventie. Tijdens het leer-werktraject krijgen de deelnemers de benodigde 
kennis aangereikt, oefenen ze vaardigheden en reflecteren ze geholpen door 
medecursisten en begeleiders op de voortgang van hun plannen.  

Doelgroep
Bij het opleidingsprogramma wordt uitgegaan van een divers samengestelde groep. 
Per deelnemende organisatie zullen in principe 3 medewerkers deelnemen. Daarbij 
wordt per organisatie gezocht naar een mix van medewerkers uit het primaire proces 
en ondersteuners. De groep zal bestaan uit 15 deelnemers afkomstig uit 5 
verschillende organisaties.  

Doelstellingen
Het opleidingsprogramma is gericht op de verbinding van diverse relevante 
kennisgebieden met de praktische organisatie en begeleiding van concrete 
leerinterventies in de organisatie. De behandeling van theorieën en concepten staat 
steeds ten dienste van de rol als facilitator van leerinterventies.

De deelnemers verwerven kennis op de volgende gebieden:
 Complexiteit van maatschappelijke vraagtukken;
 Lerende organisatie en collectief leren;
 Condities voor innovatie;
 Werkvormen voor collectief leren en innoveren;
 Methoden voor analyse en reflectie;
 Informatie verzamelen en storytelling;
 Horizontale communicatie.

De deelnemers doen de volgende vaardigheden op:
 Vanuit vraagstukken in de operationele praktijk, effectieve leerinterventies 

ontwikkelen;
 Leerinterventies organiseren en voorbereiden;



 Zowel intern als extern relevante verzamelen;
 Werkvormen begeleiden gericht op analyse en reflectie;
 Resultaten van leerinterventies effectief communiceren.

De deelnemers ontwikkelen een attitude, gericht op:
 Het boeken van daadwerkelijke resultaten in de buitenwereld;
 Het aansluiten op en ondersteunen van initiatief vanuit het operationele werk;
 Het genereren van opbrengsten die eenvoudig en op korte termijn effect 

hebben;
 Het stimuleren van innovatie door inbreng van diversiteit;
 Het reflecteren op en verder ontwikkelen van de eigen vaardigheden als 

facilitator.

Werkwijze
In het opleidingsprogramma gaan werken en leren hand in hand. De deelnemers 
werken gedurende het programma aan de voorbereiding en uitvoering van 2 
leerinterventies in hun eigen organisatie. De tweede leerinterventie, die tevens de 
afsluiting vormt van het opleidingsprogramma is een groot opgezet Ontwikkelplein, 
waarin alle deelnemende organisaties participeren.
De opleidingsdagen bestaan uit een mix van:

 Reflecteren op en doorontwikkelen van de plannen van de deelnemers;
 Bespreking van de onderliggende theorieën en concepten en de toepassing 

daarvan;
 Oefenen van de vaardigheden om verschillende leerinterventies vorm te geven 

en te begeleiden.
Deze werkwijze vraagt om een actieve inbreng van de deelnemers. De hier 
beschreven inhoudelijke opzet vormt een raamwerk. Binnen dat raamwerk zal de 
behoefte van de deelnemers bij het realiseren van hun leerinterventies leidend zijn 
voor de concrete invulling. Gedurende het programma wordt het werken en leren 
ondersteund door middel van een elektronische leeromgeving.



Dag 1: Duurzaam leren en innoveren 

Het opleidingsprogramma start met een kennismaking van duurzaam leren en de 
belangrijkste theorieën en concepten die daaraan ten grondslag liggen. Tevens maken 
de deelnemers een start met het plannen en voorbereiden van de eerste 
leerinterventie.

Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 Introductie van duurzaam leren en innoveren aan de hand van de belangrijkste 

theorieën en concepten;
 Verkennen van de wijze waarop deze achterliggende visie vorm krijgt in de 

verschillende leerinterventies;
 Intensieve kennismaking met de verschillende leerinterventies. Wat houdt de 

leerinterventie in? Wanneer is hij toepasbaar? Wat zijn de effecten ervan? 
 Inbreng van casuïstiek voor de eerste leerinterventie door de deelnemers;
 Keuze van leerinterventies bij de ingebrachte casuïstiek.

Dag 2: Taaie vraagstukken

Veel grote organisaties zijn op zoek naar manieren om alert en flexibel in te spelen op 
een omgeving die in toenemende mate complex en veranderlijk is geworden. De 
complexiteit toont zich in vraagstukken die gedurende lange tijd op de agenda blijven 
staan omdat het niet lukt adequate oplossingen te vinden. Deze 'taaie vraagstukken' 
zijn vooral te vinden in het hart van het uitvoerende proces van organisaties. Op deze 
dag verkennen we de gevolgen van deze complexiteit voor het functioneren van 
organisaties.

Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 'Alles stroomt'; een complexe en veranderlijke omgeving;
 Flexibel organiseren als antwoord op complexiteit;
 Verrijken van plannen voor leerinterventies;
 Van plan naar realisatie; praktische tips voor het voorbereiden van de 

leerinterventies.

Dag 3: De autonome professional

Duurzaam leren richt zich op de professional die een zekere mate van autonomie 
heeft in zijn werk. Hij voert niet alleen maar uit wat voorgeschreven is, maar speelt in
op specifieke situaties en denkt voortdurend na hoe het beter en effectiever kan. Wat 
heeft deze professional nodig om goed te functioneren en zich te ontwikkelen.

Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 Van 'werknemer' naar 'professional'; gedreven door de inhoud van het werk;
 Leren en innoveren in het dagelijkse werk;
 Hoe ondersteun je leren en innoveren in het werk; hulpmiddelen onder de loep;
 Keuze thema en opzet afsluitend ontwikkelplein (leerinterventie 2).

Dag 4: Innovatief leerklimaat

Vernieuwingen en innovaties ontstaan alleen in een klimaat waarin ideeën de ruimte 



krijgen en worden gekoesterd. Je kunt de vernieuwing niet afdwingen, maar je kunt 
wel werken aan de condities die bijdragen aan zo'n klimaat. Veel professionals 
bedenken goede ideeën voor de uitdagingen in hun werk. Vaak worden die nauwelijks 
gedeeld binnen de organisatie. Door te werken aan een innovatief leerklimaat worden 
ideeën gedeeld, gaan ze elkaar besmetten en leiden ze tot innovatieve werkwijzen.

Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 'Wij weten meer dan ik'; de kracht van collectief leren;
 De voorwaarden voor een innovatief leerklimaat;
 Co-creatie; hulpmiddelen onder de loep;
 De kracht van diversiteit;
 Een rondje langs de plannen voor leerinterventie 1; feedback op de plannen en 

activiteiten en bespreking van knelpunten;
 Voorbereidingen voor leerinterventie 2.

Dag 5: De kracht van verhalen

In de verhalen die verteld worden, verbinden mensen zich persoonlijk met de inhoud 
die wordt verteld. Daardoor inspireren verhalen anderen om zelf ook in actie te 
komen. Voorbeelden nodigen uit tot navolging. Daarnaast zijn verhalen een rijke bron 
van kennis omdat door middel van verhalen de context en de rijke praktijkervaring 
wordt gedeeld. De 'tacit knowledge' van professionals laat zich niet vangen in 
protocollen en documenten, maar kan wel worden verspreid door middel van 
storytelling.

 Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 Toepassing van storytelling in organisaties;
 Appreciative inquiry; versterken van datgene wat werkt;
 De toepassing van storytelling in verschillende leerinterventies;
 Faciliteren van waardevolle gesprekken; 
 Een rondje langs de plannen; de begeleiding tijdens de sessie;
 Reflectie op ervaringen in de rol van facilitator.

Dag 6: We weten meer dan we weten

Voor je met elkaar nieuwe dingen gaat bedenken is het goed om te inventariseren wat
er al is. Wat is in het verleden al uitgezocht of geprobeerd? Wat kunnen we leren van 
praktijkervaringen in andere organisaties. Daarbij gaat het niet alleen om cijfers en 
feitelijke gegevens, maar ook om de verhalen die een dieper inzicht geven in het 
vraagstuk. Een beperkt (want streven naar volledigheid is onbegonnen werk), maar 
doelgericht onderzoek levert vaak al veel stof voor inspiratie.

Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 De intelligence-functie van de professional;
 Slimme zoek strategieën en de kracht van netwerken;
 Feiten die kloppen en aansprekende verhalen; lessen uit de 

onderzoeksjournalistiek;
 Consultatieronde plannen leerinterventie 1; 
 Bespreking stand van zaken leerinterventie 2.



Dag 7: Online delen van resultaten

De leerinterventies leggen de focus in de eerste plaats sterk op de mensen die 
daadwerkelijk aanwezig zijn. Tegelijkertijd opereren we allen, zowel binnen als buiten 
de organisatie, ook in een online omgeving. Het effect van interventies kan enorm 
worden versterkt door resultaten op een effectieve manier te delen in die online 
omgeving. De online omgeving wordt gekenmerkt door een overvloed aan informatie. 
Wie in die omgeving opgemerkt en gehoord wil worden moet niet alleen over de 
inhoud van het verhaal nadenken, maar vooral ook over de verpakking. 

Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 Impact op het interactieve web; wees 'easy to follow';
 Het creëren van aansprekende content;
 Verhalen verpakken; oefenen met een aantal vormen;
 Laatste voorbereidingen leerinterventie 2.
 Terugblik op leerinterventie 1; reflectie op het verloop en het effect en 

inventariseren van de leerervaringen.

Dag 8: Duurzaam leren en organiseren (reprise)

De laatste dag van het leerprogramma zal gepland worden na het afsluitende 
gezamenlijke ontwikkelplein. We zijn het opleidingsprogramma gestart met een eerste
verkenning van duurzaam leren en innoveren. Vervolgens zijn we dieper ingegaan op 
allerlei werkvormen en interventies. Aan het einde van het programma zoomen we 
weer even uit om het geheel weer te overzien. Daarbij richten we ons vooral op de rol 
die je als facilitator van processen van leren en vernieuwen.

Tijdens deze dag komt het volgende aan de orde:
 Belangrijke principes voor duurzaam leren;
 Opereren in het spanningsveld van de dominante logica's binnen de organisatie;
 Vraaggericht ondersteunen en variëren in werkvormen;
 Resultaten zichtbaar maken;
 Terugblik op leerinterventie 2; reflectie op het verloop en het effect en 

inventariseren van de leerervaringen.


