
ORION Gouden Gieter Ontwikkelpleinen 
 
 
ORION Duurzaam Leren 

ORION Duurzaam Leren stimuleert professionals voortdurend te blijven leren in en van de praktijk en faciliteert 

organisaties hierbij. Professionals beschikken over veel en specifieke kennis en hebben vaak een schat aan 

innovatieve ideeën. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat ze dat alles ook nadrukkelijk delen met de 

organisatie. Onze diensten zijn erop gericht de optimale omstandigheden te creëren voor het delen van kennis 

en het verder ontwikkelen van vernieuwende ideeën. Onze aanpak heeft de volgende kenmerken: 

- Wij nemen concrete vraagstukken van professionals uit de praktijk als uitgangspunt. 

- Wij organiseren intern en extern kennis en deskundigheid rond deze vraagstukken. 

- Tijdens ontmoetingen delen de professionals kennis en ervaringen, doen ze inspiratie op en brengen ze 

vernieuwende ideeën een stap verder. 

- Voorbeelden van vernieuwende ideeën worden op verschillende manieren verpakt om eenvoudig online of 

offline te worden gedeeld. 

Daarbij dragen wij onze deskundigheid en onze werkwijze graag over op onze klanten. Omdat kennisdeling en 

vernieuwing onderdeel zouden moeten zijn van de praktijk van alle dag in iedere organisatie. 

  

Het Ontwikkelplein 

Het Ontwikkelplein is een flexibel op te bouwen ruimte die op locatie kan worden ingericht. Op het plein gaan, 

gedurende een dagdeel, zo'n 50 professionals met elkaar in gesprek over complexe en maatschappelijk 

relevante vraagstukken die de grenzen van een organisatie overstijgen. Samen met partners, met klanten en 

met professionals uit andere branches. Deze vakmensen zijn allemaal met dezelfde vraagstukken bezig, maar 

vanuit verschillende invalshoeken. Dat levert nieuwe inzichten en mogelijkheden op, waarbij iedereen van en 

met elkaar kan leren, op zoek naar werkbare vernieuwende oplossingen. Andere onderdelen van een 

Ontwikkelplein zijn inspirerende presentaties, praktijkvoorbeelden uit andere organisaties, informatie uit 

literatuur en internet en mogelijkheden om mooie ervaringen te ‘verpakken’ in film. 

  

Een Ontwikkelplein geeft op speelse wijze handen en voeten aan het benutten van beschikbare praktijkkennis. 

Dit versterkt het zelfoplossend vermogen van een organisatie. Er komt veel positieve energie bij vrij en de 

focus op: ‘Wat kan ik morgen anders doen?’ resulteert in onmiddellijk succesvolle verandering. 

  

De opbrengst 

Met een ontwikkelplein behalen we vier tastbare resultaten: 

* De deelnemers gebruiken de opbrengsten van de Ontwikkelpleinsessies meteen de volgende dag in hun 

eigen werkomgeving, vanuit de vraag: ‘Wat kan ik nu anders doen?’. 

* We stimuleren en ondersteunen in het zelf organiseren van (lokale) Ontwikkelsessies. Zo kan de organisatie 

zelf het proces van duurzaam leren, dat we samen op gang hebben gebracht, faciliteren en ondersteunen. 

* De opbrengsten verpakken we, inspirerend en toegankelijk, voor geïnteresseerden die niet op het plein 

aanwezig waren.  

* De opbrengsten van de Ontwikkelpleinsessies worden geanalyseerd en de uitkomsten worden gebruikt bij het 

vormgeven van nieuwe ontwikkelingen in de organisatie.  

 

Wat doet Orion? 

Orion bereidt een Ontwikkelplein voor, helpt bij de uitvoering en verleent nazorg. We stellen samen met u het 

onderwerp en de vraagstukken vast, begeleiden op creatieve wijze de gespreksrondes, kleden de ruimte aan 

met inspirerend materiaal uit uw eigen en andermans praktijk, zorgen voor een diversiteit in de groep van 

deelnemers, regelen prikkelende sprekers, zorgen voor inzicht in werkende oplossingen in en buiten de 

organisatie, ‘verpakken’ de opbrengsten van de sessies en helpen het verdere ontwikkeltraject op gang. 


