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Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies 
 
Formeel en informeel leren 
Leren en werken worden steeds meer geïntegreerd. Vroeger was leren datgene wat op school 
gebeurde, maar nu heerst de overtuiging dat mensen altijd en overal leren.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt in formeel, non-formeel en informeel leren. Formeel leren is leren in 
georganiseerde vorm (in opleidingen en trainingen) dat leidt tot een diploma of certificaat. Non-formeel 
leren is ook georganiseerd leren, maar is niet gebonden aan wettelijke eindtermen. Informeel leren is 
leren dat buiten de context van scholen en opleidingen plaatsvindt en vaak onbewust is.  
 
Onder informeel leren in de branche verstaan we in dit onderzoek: alle andere manieren van leren dan 
in het vakonderwijs of via trainingen of cursussen. Voorbeelden van informeel leren zijn: zelf dingen 
uitproberen, informatie opzoeken in handleidingen of instructie door een ervaren collega. 
 
Uit de literatuur wordt duidelijk dat in de bedrijven vooral op de gebieden van primaire processen 
(technologie en bedrijfsprocessen), markt en klanten en buitenwereld (netwerk/relaties) veel cruciale 
impliciete1 kennis aanwezig is, die vaak niet goed is vastgelegd. 
 
Uit de interviews met vertegenwoordigers uit bedrijven en de groepsgesprekken met medewerkers in 
de technische installatiebranche blijkt, een deel van de bedrijven leren nog vooral ziet als het volgen 
van trainingen en beroepsopleidingen. Het kost hen moeite om informeel leren te herkennen, om in 
beeld te brengen wat er op de werkvloer aan informeel leren gebeurt en welke rol informeel leren 
speelt in het bedrijf.  
 
Dat neemt niet weg, dat er veel informeel wordt geleerd in de bedrijven. Informeel leren heeft vaak te 
maken met het zelf opdoen van ervaringen of spontane overdracht van kennis. Vormen van leren die 
regelmatig voorkomen in de bedrijven zijn: 

- zelf doen en ervaren door trial en error; 
- vragen stellen aan ervaren collega’s; 
- interne instructie of kennisoverdracht; 
- georganiseerde koppels van jonge medewerkers aan ervaren vakman (meester-gezel); 
- opzoeken van informatie op internet of eigen intranet. 

 
Informeel leren gebeurt vaak in combinatie met formeel leren. Men volgt trainingen en leert in de 
praktijk. 
 
Informeel leren gebeurt zowel met betrekking tot technische kennis en vaardigheden als op het gebied 
van softskills. Zowel technische als communicatieve vaardigheden en kennis worden opgedaan door 
het in de praktijk te doen, door voordoen door of instructie van collega’s.  
 
Verschillen tussen medewerkers in de manier van informeel leren worden veelal bepaald door de 
persoonlijkheid (de één is nieuwsgierig of behulpzaam en de ander wil vooral kennis voor zichzelf 
houden), door het niveau (hoger opgeleiden staan meer open voor leren en nemen vaker zelf initiatief) 
en door leeftijd (jongeren zijn meer carrièregericht en gebruiken andere middelen om te leren en 
ouderen zoeker gerichter naar informatie). Medewerkers (de jonge generatie voorop) zijn steeds meer 
geneigd kennis te delen.  
 

                                                             
1 Impliciete kennis is veelal opgedaan via ervaring, is moeilijk te formaliseren, is abstract, contextspecifiek, 
practisch en heeft veelal betrekking op processen in het werk. In tegenstelling tot expliciete kennis (informatie) 
die veelal is vastgelegde en opgeslagen in documenten. Cruciale kennis is kennis die maakt dat een bedrijf zich 
kan onderscheiden van andere bedrijven en is medebepalend voor de identiteit van het bedrijf. 
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In een groot deel van de bedrijven in de technische installatiebranche vindt leren ad-hoc plaats en is 
het vooral gericht op de huidige werkprocessen en direct functioneren. Er is weinig bewuste koppeling 
tussen het leren van medewerkers en de doelen van het bedrijf.  
 
Er zijn echter ook steeds meer bedrijven die een bewust opleidingsbeleid voeren. En er zijn ook 
bedrijven die informeel leren bewust stimuleren en gebruiken. Dat doet men bijvoorbeeld op de 
volgende manieren: 

- jonge medewerkers koppelen aan experts/ervaren collega’s; 
- in werkbesprekingen bewust ruimte maken voor kennisoverdracht; 
- projecten evalueren (wat ging er goed, wat kan beter), met mensen uit meerdere disciplines 

en bedrijfsvestigingen, waarin geleerd kan worden van de ervaringen en resultaten; 
- ruimte in werkprocessen bieden voor reflectie en feedback; 
- goed voorbeeldgedrag door leidinggevenden: kennis delen en kennis vragen; 
- variatie in taken en functieroulatie mogelijk maken; 
- werkplekken en werkprocessen zo inrichten dat medewerkers gemakkelijk informatie kunnen 

uitwisselen. Voor kantoorfuncties kan dit bijvoorbeeld door te werken in kantoortuinen in 
plaats van aparte werkkamers. 

 
Aanbevelingen  
 
Hoe kunnen bedrijven meer halen uit informeel leren? 
Ten eerste dienen bedrijven zich bewust te zijn van het belang van leren en leren verankeren in het 
beleid en de werkwijzen van het bedrijf. Een belangrijk onderdeel daarvan is de medewerkers 
betrekken bij het behalen van de doelen van het bedrijf en hen bewust maken van de bijdrage die ze 
daar aan leveren.  
 
Een bedrijf dat een opleidings-/ontwikkelbeleid voert, kan informeel leren daarin bewust een plek 
geven. Het onderzoek biedt hiervoor een aantal aanknopingspunten. 
 
Bedrijfscultuur 

- Het is belangrijk in het bedrijf een cultuur/manier van met elkaar omgaan te creëren waarin 
het delen van kennis en het inbrengen van ideeën door medewerkers positief wordt 
gewaardeerd. In een deel van de bedrijven hoort het delen van kennis niet bij de 
bedrijfscultuur en houden medewerkers kennis eerder voor zichzelf te houden, om daarmee 
de eigen positie in stand te houden. Voor alle medewerkers en voor de mensen in senior-
functies in het bijzonder dient het delen van kennis een aspect te zijn waarop men wordt 
beoordeeld. 

- Ook het vragen van kennis dient positief te worden gewaardeerd, het vragen om uitleg moet 
niet als een teken van zwakte worden gezien. 

- Bij het delen en vragen van kennis is vertrouwen in de collega’s en vertrouwen in de 
bedrijfsleiding een belangrijk aspect.  
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Praktische uitvoering 
Bedrijven kunnen het delen en vragen van kennis stimuleren op een aantal manieren: 

- leerlingen en nieuwe vakvolwassen medewerkers bewust maken van het bedrijfsbeleid met 
betrekking tot informeel leren: kennis delen en kennis vragen is belangrijk; 

- de samenwerkings- en begeleidingsvormen zo inrichten dat kennisdelen wordt gestimuleerd: 
o jonge medewerkers koppelen aan experts/ervaren collega’s; 
o goed voorbeeldgedrag door leidinggevenden: kennis delen en kennis vragen; 
o variatie in taken en functieroulatie mogelijk maken; 
o werkplekken en faciliteiten zo inrichten dat medewerkers gemakkelijk informatie 

kunnen uitwisselen. Voor kantoorfuncties kan dit bijvoorbeeld door te werken in 
kantoortuinen in plaats van aparte werkkamers; 

- Van kennisdelen en kennis vragen een vast onderdeel van de werkprocessen maken: 
o in werkbesprekingen bewust ruimte maken voor kennisoverdracht; 
o projecten evalueren (wat ging er goed, wat kan beter), met mensen uit meerdere 

disciplines en bedrijfsvestigingen, waarin geleerd kan worden van de ervaringen en 
resultaten; 

o ruimte in werkprocessen bieden voor reflectie en feedback. 
 
 
Acties op brancheniveau 
Op het niveau van de branche (OTIB/UNETO-VNI) valt te overwegen: 

- De bovenstaande inzichten zouden nadrukkelijk naar de bedrijven kunnen worden 
gecommuniceerd, bijvoorbeeld via publicaties of workshops. 

- Daarnaast zou geëxperimenteerd kunnen worden met het inzetten van informeel leren als 
methode voor behoud van kennis en inzichten in het bedrijf. Men zou een experiment kunnen 
opzetten, waarbij de kennis en inzichten van ervaren medewerkers die het bedrijf gaan 
verlaten (bijvoorbeeld vanwege pensionering) vast te leggen en naar andere collega’s te 
verspreiden.  
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
In de technische installatiebranche zijn in de afgelopen jaren activiteiten opgezet om bedrijven te 
helpen bij innoveren en bij het toepassen van nieuwe werkmethoden en technologieën. Opleidings- en 
ontwikkelingsfonds OTIB draagt hieraan bij via het verzamelen en toegankelijk maken van kennis over 
“nieuwe” onderwerpen, het organiseren van relevante partijen ten behoeve van kennisontwikkeling, 
het ontwikkelen en op pilotbasis uitvoeren van innovatieve opleidingen voor werknemers en  het 
uitbrengen van publicaties.  
 
Bij deze en andere activiteiten komt herhaaldelijk naar voren, dat de medewerkers in de branche 
veelal relevante kennis en vaardigheden leren of vergaren buiten het regulier of cursorisch onderwijs 
om. Daarnaast organiseren bedrijven zelf allerlei vormen  van kennisoverdracht.    
 
Om de branche verder de ondersteunen bij kennisontwikkeling, kennisoverdacht en kennisbehoud is 
het relevant deze “alternatieve vormen van leren” in beeld te brengen. En na te gaan of en hoe 
bedrijven en medewerkers daarbij verder kunnen worden ondersteund. 
 
 
1.2 Het onderzoek 
 
Literatuuronderzoek 
Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie om de beschikbare inzichten te verzamelen. Er is 
informatie verzameld over leren op het werk, het onderscheid tussen formeel en informeel leren en het 
organiseren van leren. Ook is gezocht naar informatie over alternatieve leervormen in de technische 
branches.  
 
Interviews met deskundigen 
We voerden diepte-interviews uit met professionals die uit hoofde van hun functie en ervaring inzicht 
hebben in de manieren waarom de medewerkers in de verschillende functiegroepen leren: 

- 5 diepte-interviews met eigenaren/personeelsfunctionarissen; 
- 5 diepte-interviews met opleiders. 

 
Groepsgesprekken met medewerkers 
Aan beroepsbeoefenaren is tijdens een groepsgesprek bij het bedrijf gevraagd hoe men de benodigde 
vaardigheden en kennis heeft geleerd en hoe kennisdeling in het dagelijkse werk verloopt. Ook is 
gevraagd hoe het bedrijf informeel leren faciliteert. In totaal zijn drie sessies uitgevoerd. 
 
 
1.3 Dit rapport 
Hoofdstuk twee beschrijft de definitie en uitgangspunten van leren. Hoe mensen leren is beschreven 
in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de verschillende vormen van informeel leren en de verschillen 
tussen groepen. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe informeel leren ondersteund kan worden. Het 
rapport sluit af met een literatuurlijst en korte weergave van de interviews.  
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2.  Waarom leren mensen? 
 
2.1 Definitie van leren 
Er zijn verschillende definities van leren in omloop. Leren wordt omschreven als veranderen, zich 
ontwikkelen, groeien, ervaren en nadenken. Of zoals Karin Derksen zegt: Leren levert een 
verandering op in kennis, kunde, inzichten en/of houding. Dit verloopt bewust en onbewust en leidt tot 
gewenste en ongewenste resultaten (Derksen, 2009).  
 
Leren wordt steeds belangrijker. Leven lang leren is een begrip geworden in maatschappelijke 
discussies. In 2000 heeft de Europese Commissie leven lang leren gedefinieerd als `alle 
leeractiviteiten die tijdens het leven worden ondernomen met de bedoeling kennis, vaardigheden en 
competenties te verbeteren. Het gaat zowel om persoonlijke ontwikkeling, om het maatschappelijk 
functioneren als om het functioneren op de arbeidsmarkt en in arbeidssituaties`.   
 
2.2 Verschillende typen leren 
Er is een verschuiving zichtbaar naar een bredere visie op leren. Voorheen was leren datgene wat je 
op school moest doen. Het was een bewuste, expliciete activiteit gericht op verwerving van kennis en 
vaardigheden. Leren was primair cognitief.  
 
In de huidige bredere visie leren mensen altijd en overal en kunnen mensen niet ‘niet leren’. Er zijn 
talrijke weinig bewuste, impliciete leerprocessen die spontaan optreden en leren treedt op als 
neveneffect van ongeplande ervaringen. Leren is cognitief én emotioneel.  
 
Vroeger werd leren vooral gezien als een individuele activiteit, maar nu heerst de overtuiging dat leren 
deel uitmaakt van het (gaan) behoren tot een sociale en culturele context. Leren is functioneel, maar 
kan ook negatieve en beperkende effecten hebben (Bolhuis, 2009).  
 
Door deze opvatting is leren steeds vaker een integraal onderdeel van werken. Ook de kijk op leren is 
veranderd: lerenden zijn geen passieve consumenten, maar actieve deelnemers, die hun eigen kennis 
verwerven.  Kennis die ingezet wordt voor verbetering en vernieuwing (Kessels e.a., 2012). 
 
2.3 Doelen en effecten van leren 
Waarom is leren belangrijk in de technische installatiebranche? Voor de werkgever is leren en het 
organiseren van scholing van belang voor de continuïteit binnen het bedrijf en het voortbestaan in de 
toekomst. Het niveau van het vakmanschap is belangrijk. De redenen om leren in bedrijven te 
bevorderen zijn: 

- kwaliteit (blijven) bieden aan klanten of de kwaliteit verbeteren; 
- medewerkers binden en motiveren: meer betrokkenheid, minder verloop en lager verzuim; 
- groei van het bedrijf mogelijk maken en de inzetbaarheid van medewerkers vergroten; 
- (internationale) concurrentie kunnen blijven volgen, door in te kunnen blijven spelen op 

recente of toekomstige technologische of maatschappelijke ontwikkelingen; 
- voorzien in de stijgende vraag naar hoger opgeleid personeel; 
- toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt tegengaan/vergrijzing tegengaan (voorkomen van 

verlies aan kennis); 
- goed voor het imago als werkgever. 
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Voor de individuele werknemer heeft leren een aantal gunstige effecten:  
- (verplicht) bijblijven op het vakgebied, voor een weerbare positie op de arbeidsmarkt; 
- om kunnen blijven gaan met snelle (technologische) ontwikkelingen en nieuwe oplossingen 

vinden voor nieuwe uitdagingen; 
- (werkproces) kennis en kunde vergroten; 
- eigen ontwikkeling (meer diploma’s)/persoonlijke groei, motivatie en betrokkenheid/ 

welbevinden;  
- indirect rendement, zoals beloning, promotie maken en arbeidsmobiliteit; 
- interesse. 

 
Van belang is dat er naast het volgen van trainingen en cursussen aandacht is voor het optimaliseren 
van informeel leren op het werk, omdat het een meerwaarde kan opleveren. De medewerker doet 
specifieke kennis op die niet via opleiding is verkregen, het is een manier om kennis in het bedrijf te 
behouden en het zou kostenbesparend zijn.  

Wat is informeel leren en hoe ziet dat er uit in de technische installatiebranche? Om die vraag te 
beantwoorden zullen we eerst ingaan op de theorie van het leren.  
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3.  Hoe leren mensen? 
 
3.1  Typen leren uit de literatuur 
De manier waarop mensen leren is afhankelijk van: 

1. persoonskenmerken: sekse, leeftijd, cultuur, persoonlijkheid, intelligentie 
2. ervaringsniveau:  leergeschiedenis, opleidingsniveau  en werkervaring 
3. leervoorkeuren (leerstijl). Voorbeelden zijn: kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, 

oefenen en ontdekken (Ruijters, 2006) of volgens Kolb het concreet ervaren, reflectief 
observeren, abstract conceptualiseren en actief experimenteren. 

 
De voorkeursstijlen komen ongeveer overeen met de indeling die Bolhuis en Simons maakten. Zij 
benoemen de verschillende manieren van leren als volgt:  

- leren door ervaring; 
- leren  door sociale interactie; 
- leren door theorie; 
- leren door (kritische) reflectie; 
- of leren door combinaties van bovenstaande. 

 
In de literatuur wordt er onderscheid gemaakt in drie soorten van leren: formeel, non-formeel en 
informeel leren. Van non-formeel en informeel leren worden uiteenlopende definities gegeven en het 
is lastig om te beoordelen waar een leeractiviteit precies thuishoort. Bij onderstaande beschrijving zijn 
we uitgegaan van de door de Onderwijsraad gehanteerde omschrijving. 
 
Formeel leren is leren in een georganiseerde vorm vanuit een doordacht leerplan. Formeel leren vindt 
plaats in opleidingsinstituten, klassen, cursussen, trainingen en workshops. Het wordt door 
deskundigen vormgegeven. Veelal wordt het behaalde leerresultaat getoetst en leidt het tot een 
(erkend) diploma of certificaat. 
 
Non-formeel leren kan worden omschreven als georganiseerd leren buiten het formele 
schoolsysteem. Vorming en ontwikkeling staan centraal. 
 
Informeel leren is het min of meer spontaan leren, dat zich in contexten voordoet die niet expliciet 
georganiseerd zijn en is heel breed. Bijvoorbeeld de beginselen van koken meekrijgen bij het helpen 
in de keuken, ruimtelijk inzicht krijgen door hinkelen, leren delegeren door actief te zijn in de deelraad 
of beroepsvaardigheden verwerven door op de werkplek de kunst van anderen af te kijken.  
 
In het overzicht worden de drie soorten leren samengevat. 
 

Intentioneel en 
systematisch leren 

Formeel 
Leren 

Gebonden aan 
wettelijk verankerde 

eindtermen 
Georganiseerd door 

instellingen/ 
organisaties Non-formeel leren Niet gebonden aan 

eindtermen 
Non-intentioneel en 
toevallig leren Informeel  Vindt overal plaats 

 
 
3.2 Verschillen tussen generaties 
Leren wordt beïnvloed door behoefte, zelfvertrouwen en motivatie, aldus Borghans (2006). Ook de 
leeftijd van medewerkers speelt een rol als het gaat om leren, volgens generatie-expert Aart 
Bontekoning (2012). Bij de medewerkers geboren voor 1955 waren werken en leren meestal 
gescheiden gebieden. Leren deed je op school of via een opleiding en gericht op het halen van de 
juiste diploma’s. De professionals van nu willen uitdagende klussen waarin ze zichzelf verder kunnen 
ontwikkelen. De jongste generatie wil samenwerkend veel leren en integreert leren en werken. 
Volgens Bontekoning komen opleiden, persoonlijke ontwikkeling en werken steeds dichter bij elkaar te 
liggen. 
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Uit zijn publicaties is gehaald hoe de verschillende generaties kijken naar ontwikkelen.  
 
De manier waarop gegeratie omgaan met "ontwikkelen"  
Generaties Levensfasen Hoofdkenmerken Hoe omgaan met leren? 

Protestgeneratie 
(1940-1955) Senioren 

Vitale idealisten die 
zinvol actief willen 
blijven; idealistische en 
gedreven 
democratiseerders (als 
leider) 

Reflecteren niet direct en open over 
proces. 
Leren is solistisch, met als doel 
zelfontplooiing 
Benutten opgebouwde ervaring. 
Overdracht ervaringskennis naar 
jongeren. 
 

Generatie X 
(1955-1970) Leiders 

Nuchtere verbinders; 
benutten diversiteit 
constructief 

Af en toe zelfreflectie en reflectie op 
het proces.  
Leren van en met elkaar, met als doel 
zelfontplooiing 
Samen resultaten boeken, tussen de 
mensen staan. 
Fouten verbeteren.  

Pragmatische 
generatie 
(1970-1985) 

Medioren 
Pragmatische 
versnellers en bouwers 
van kennisnetwerken 

Directe realistische feedback. 
Sneller leren in het werk, doelgericht 
relevante kennis verzamelen en 
sneller kennis delen.  
Leren en jezelf ontwikkelen via 
uitdagende klussen, ook van experts. 
Van fouten leren.  

Generatie 
Y/Einstein 
(1985-2000) 

Junioren Creatieve, authentieke 
multi-taskers 

Werken is jezelf authentiek 
ontwikkelen.  
Leren van en met elkaar en van 
iedereen (leren in netwerken). 
Spontane uitwisseling van ideeën.  
Kennis kunnen vinden is belangrijker 
dan deze te onthouden. 

Bron: H. Kraaijvanger op basis van A. Bontekoning 

 
Evolutionaire trends via opvolgende generaties in Nederland, van het oude werken naar het nieuwe 
werken, staan hieronder beschreven.  
 
Toenemende diversiteit en integratie 
Op verschillende terreinen is de diversiteit toegenomen: 

- het aantal werkende vrouwen nam sterk toe; 
- het percentage werkende allochtonen neemt iedere generatie toe en ook het opleidingsniveau 

van de allochtonen neemt toe; 
- het aantal specialisaties of functiediversiteit is toegenomen; 
- de leeftijdsdiversiteit zal toenemen: senioren blijven langer werken en junioren willen leren en 

werken eerder integreren.  
 

Verandering van de betekenis van werk en leren  
De behoefte aan zelfsturing en gelijkwaardigheid neemt iedere generatie toe. Nog sterker vanaf de 
pragmatische generatie. Waarschijnlijk is dat het effect van het toegenomen aantal hoger opgeleiden 
in iedere volgende generatie.  

Vanaf de pragmatische generatie wordt werken een manier van leven; werk moet leuk en zinvol zijn; 
de werkomgeving wordt huiselijker. Daarnaast wordt werken, vanaf de pragmatische generatie, steeds 
meer een manier van voortdurend leren en jezelf ontwikkelen. Dus in plaats van ‘werken hier en leren 
daar’ worden leren en werken steeds meer geïntegreerd.  
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Van Gesloten kennissystemen naar Open interactief kennis delen.  
De omgang met en de betekenis van kennis verandert. Bij de protestgeneratie werd het ‘opgeborgen 
in gesloten systemen’: kennis was macht. Generatie X bevordert het benutten van verschillende 
perspectieven en kennisgebieden bij het oplossen van vraagstukken. De pragmatische generatie 
bouwt open kennisnetwerken over de grenzen van organisaties heen, als manier om kennis te delen 
en beschikbaar te hebben om een vraagstuk vooral praktisch op te lossen. Generatie Y heeft zich 
bekwaamd in heel snel kennis zoeken en het benutten van sociale media.  
 
Ondanks de verschillen of juist dankzij de verschillen ontstaat er een bepaalde dynamiek tussen 
generaties. Deze zorgen ervoor dat er meer van elkaar wordt geleerd. Jonge mensen bouwen voort 
op de expertise van hun ervaren collega’s en ervaren collega’s leren nieuwe werkwijzen van hun 
jongere collega’s. Dit bevordert de ontwikkeling van werkenden. 

3.3 Leercultuur 
Uit literatuuronderzoek blijkt verder dat werkenden zich meer ontwikkelen dan niet-werkenden. Leren 
op het werk gebeurt door een combinatie van zowel bewuste als meer spontane leeractiviteiten. 
Medewerkers in de branche leren door het gewone dagelijkse werk, door sociale interactie met 
collega’s, door iets nieuws toe te voegen aan de eigen taken, door reflectie, door het volgen van 
(verplichte) trainingen en door het leven buiten het werk.  
 
In het boek Eerste hulp bij Leren Excelleren uit 2012 staat hoe werkenden kennis en vaardigheden 
ontwikkelen: 70% door werkervaringen, taken en het oplossen van problemen, 20% door feedback en 
voorbeeldgedrag van collega’s en leidinggevenden en 10% door opleidingen of zelfstudie. 
 
Als leren een normaal onderdeel is van het dagelijkse werk, ligt dat vaak verankerd in de cultuur van 
het bedrijf. Bedrijven gaan hier dan bewust mee om en er ligt een beleid aan ten grondslag. Leren is 
pro-actief en gestructureerd en formeel en informeel leren zijn gericht op gewenste prestaties en het 
voortbrengen van nieuwe kennis ten behoeve van strategische kennis. Maar bij veel bedrijven vindt 
leren nog adhoc en incidenteel plaats. Uit onderzoek door MBK Nederland blijkt dat de helft van de 
bedrijven in de technische installatiebranche een beginnende leercultuur kent, waarbij leren vooral 
gericht is op het direct functioneren. Een bewuste koppeling tussen leren en bedrijfsdoelen wordt 
meestal niet gemaakt. Opleidingsbeleid staat bij veel bedrijven in de branche nog in de 
kinderschoenen.   
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3.4 Leren in de technische installatiebranche 
 
3.4.1 Hoofdzakelijk traditionele kijk op leren 
Uit de interviews met vertegenwoordigers van bedrijven en opleidingsinstituten blijkt, dat leren in de 
technische installatiebranche nog vaak gelijk staat aan het volgen van trainingen of een 
beroepsopleiding. Het vergroten van kennis of vaardigheden op een informele manier wordt niet 
gezien als leren: ‘dat is mijn werk’.  
 
Leren in de branche is vooral gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers, op het 
verhogen van het niveau van het vakmanschap en op het vergroten van vaardigheden om de kwaliteit 
van het werk te verbeteren. Het overgrote deel van scholingsactiviteiten is gericht op vaktechnische 
vaardigheden, terwijl er een groeiende behoefte lijkt te bestaan aan mensen met de zogenaamde 
PROFI competenties: probleemoplossend vermogen, relatie met klanten, omgaan met veranderingen, 
flexibiliteit en initiatief (Jos Bettinger, 2010). 
 
Volgens verschillende bronnen in de literatuur kennen de technische sectoren een grote behoefte aan 
bij- en opscholing van personeel. De vraag naar hoger opgeleid personeel stijgt en er is onvoldoende 
aanbod van hoger opgeleide technische mensen.  
 
De geïnterviewde vertegenwoordigers van bedrijven en opleidingsinstituten bevestigen dit, maar zij 
menen dat het lastig is om medewerkers enthousiast te krijgen voor leren en het volgen van 
trainingen. Met name de monteurs vinden het vaak onzin. "In de branche kom je betrekkelijk veel 
jonge jongens tegen die geen zin hebben in de schoolbanken. Zij willen niet leren, maar werken. Maar 
tijdens het werken komen ze soms tot de ontdekking dat leren leuk kan zijn, als ze doorkrijgen dat 
men voor de praktijk soms ook theorie nodig heeft." Soms is de werknemer ook gedwongen om te 
leren, om niet tegen zijn eigen grenzen of de grenzen van de organisatie aan te lopen. Daarom is er 
volgens een ondervraagde opleider soms zachte dwang nodig om medewerkers aan het leren te 
krijgen. De werkgever heeft ook een taak om te zorgen dat medewerkers nog goed liggen op de 
arbeidsmarkt.  
 
De huidige economische situatie speelt een grote rol bij het leren in de branche. Er moet vooral hard 
gewerkt worden en er is weinig tijd voor (bewust) leren. De marges zijn erg klein en bedrijven staan 
commercieel onder druk. Ontwikkelen lukt niet overal meer. Er moet vooral productie gemaakt 
worden. 
 
De relatie tussen leren en opleidingsniveau 
Leren wordt sterk bepaald door het eigen (toekomst)beeld van de medewerker en het niveau. 
Medewerkers in hogere functies volgen meer cursussen. Tussen de 30 en 40 jaar worden de meeste 
cursussen gevolgd. Het leren is veelal gericht op het huidige bedrijf waar men werkt. Employability is 
beperkt in de sector. Daarom moet volgens een deel van de geïnterviewden leven lang leren 
gestimuleerd worden. Vakmensen moeten aan de gang blijven, moeten blijven bewegen. “De 
maatschappij verandert en de werknemer moet vooruit, ook voor zijn of haar eigen ontwikkeling”.  
 
Dat  laag opgeleid technisch personeel in mindere mate geneigd is deel te nemen aan scholing, wordt 
bevestigd door de literatuur. Volgens TNO hebben redenen waarom men niet wil leren te maken met 
het feit dat men te druk is, het goed naar zijn zin heeft, men ouder wordt of omdat men vindt dat het 
gezin eronder leidt. 
 
Lager opgeleiden kennen een grotere weerstand tegen leren, omdat de beelden die zij bij scholing 
hebben veelal gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden en omdat de vorm, inhoud en wijze van 
leren vaak niet goed aansluiten op de persoonlijke leerstijl. 
 
Weerstand heeft te maken met:  
- niet durven: slechte ervaring/weinig zelfvertrouwen/opzien tegen schoolse leren; 
- niet weten: waarom zou je leren?/is leren dan leuk?/traditionele beeld van leren; 
- niet kunnen: ongunstige werktijden/financieel/combinatie werk-privé/laaggeletterd; 
- niet willen: weinig betrokken/geen kans gekregen/leren ‘is niet normaal’. 
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Volgens TNO zou de manier waarop leren is georganiseerd beter aan moeten sluiten op lager 
opgeleiden. Het bedrijf moet een lerende cultuur creëren, zodat werknemers elke dag van elkaar 
kunnen leren (informeel leren), waarbij goede leerbegeleiders ingezet worden. Voorwaarde hiervoor is 
wel dat werknemers over voldoende basisvaardigheden beschikken om scholing te kunnen volgen 
(Nederlandse taal, rekenen, leren leren). Het inzetten van aantrekkelijke en effectieve didactische 
hulmiddelen (minder schools, sociale media) kan ook helpen. Steun van de leidinggevende, steun van 
collega’s en een reële oriëntatie op loopbaanmogelijkheden zijn andere belangrijke voorwaarden. 
 
3.4.2 Informeel leren in de technische installatiebranche 
 
Belang van informeel leren 
Informeel leren op de werkvloer is belangrijk volgens de geïnterviewden. Of zoals een van hen zei: 
“Door het regulier onderwijs krijgen mensen een basisniveau. De opleidingen leiden op tot het 
rijbewijs, maar het ‘leren autorijden’ doen ze binnen het bedrijf”. 
 
Begeleiding belangrijk 
Informeel leren staat of valt met goede begeleiding. Door meelopen leren nieuwe medewerkers het 
geleerde (veelal opgedaan op school) toe te passen. Jonge medewerkers hebben nog vaak een 
“tussenschot” in hun hoofd tussen de theorie en wat ze op de werkvloer tegenkomen. Door goede 
ondersteuning op de werkvloer worden deze een geheel.  
 
Het nadeel van informeel leren kan zijn dat ‘verkeerde’ vaardigheden overgenomen worden van 
anderen of dat men de verkeerde dingen oppakt (‘trucjes leren’). Volgens de ondervraagden is leren 
en het delen van ervaringen, problemen en oplossingen sterk afhankelijk van de persoon. Niet alle 
medewerkers willen uitwisselen (kennis is macht) en soms zijn medewerkers niet in staat goed te 
delen. Zij missen de vaardigheid van het helder overbrengen. 
 
Opleidingsbeleid en visie 
Een deel van de bedrijven zou volgens de geraadpleegde deskundigen meer gericht moeten zijn op 
de toekomst en medewerkers ook op hun eigen employabiliteit. Visionair denken is niet de sterkste 
kant van de branche, vindt een aantal ondervraagden. Er wordt bijvoorbeeld nog veel getraind in 
coax-lassen, terwijl Nederland ‘verglasvezelt’. Bedrijven met visie zijn vaker succesvoller: door 
informeel leren (als gevolg van een goede leercultuur) zijn medewerkers beter in staat naar hun werk- 
en leeromgeving te kijken. Zaken zouden slimmer en anders kunnen. Dat heeft z’n weerslag op de 
werkprocessen binnen het bedrijf.  
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4. Hoe ziet informeel leren eruit? 
 
4.1 Algemeen 
Informeel leren is al het leren dat buiten de context van opleidingen en scholen plaatsvindt. Het 
verloopt vaak onbewust en is vaak een neveneffect van werkzaamheden van medewerkers. Het 
speelveld van informeel leren is breed. Begrippen die in de literatuur vaak synoniem staan voor 
informeel leren, zijn zelfgestuurd leren, impliciet leren, incidenteel leren, improviserend leren, learning-
on-the-job, ervaringsleren en werkplekleren. 
 
Volgens Cross (2007) gaat 80% van het opleidingsbudget naar formeel leren, terwijl maximaal 20% 
van het leren op de formele manier plaatsvindt. Borghans e.a. zeggen in 2006 dat werkenden zelfs 
94% van de tijd op een informele manier leren.  
 
4.2 Manieren van informeel leren. 
Aan de geïnterviewden is gevraagd om voorbeelden te noemen van informeel leren in de technische 
installatiebranche. Welke methoden worden gebruikt, naast trainingen en opleidingen, om te leren? 
 
Volgens de contactpersonen van bedrijven en opleidingsinstituten worden technische vakkennis en 
vaardigheden, naast de basis in opleidingen, geleerd van collega’s onderling. Voordoen en daarna 
nadoen is een veel beproefde methode. Trial and error is ook een methode die wordt gehanteerd, 
maar de dagelijkse praktijk kent daarin beperkingen (productieverlies of andere risico’s). 
Hoofdmonteurs nemen (spontaan) jonge jongens onder hun hoede of de samenwerking is 
geformaliseerd door een mentorschap of via een Meester-Gezel-methode: een één-op-één 
overeenkomst tussen een oudere werknemer en een jongere werknemer, met verschil in ervaring, 
generatie en hiërarchie, die leidt tot wederzijds positieve beïnvloeding. Niet alleen de mentor, 
praktijkopleider of werkplekbegeleider zorgen voor ‘leren’, maar de fijne kneepjes van het vak leren 
werknemers ook van ervaren collega’s. Voorwaarde is dat men elkaar durft te bevragen. Soms 
gebeurt dit spontaan en stellen werknemers zich op als ‘vaderfiguren’ en in andere bedrijven worden 
er matches gemaakt (monteur die een bepaalde technische vaardigheid goed onder de knie heeft, 
wordt gekoppeld aan collega die dit nog niet beheerst) en wordt daarin afgewisseld. 
 
Een andere methode is elkaar bijpraten over waar men tegen aanloopt: spontaan of georganiseerd in 
bijeenkomsten. Door tijdsdruk of door te weinig kennis van de werkvloer gebeurt dit te weinig door 
leidinggevenden of zeer ervaren medewerkers, waardoor veel impliciete kennis, die doorgaans niet in 
protocollen of kennissystemen is opgeslagen maar in de hoofden van mensen zit, niet overgedragen 
wordt. Het één-op-één raadplegen van collega’s wordt ook veel gedaan. Soms is er binnen bedrijven 
iemand aangesteld die de functie van ‘vraagbaak’ vervult voor collega’s. 
 
Ook interne instructie (door ervaren krachten), leverancierstraining of het lezen van handleidingen of 
bijsluiters worden genoemd. Het zelf opzoeken van informatie (via intranet, internet of in boeken),  
zelfstudie (of praktisch door het maken van een testschakeling)  is een manier om kennis te vergroten. 
Het lezen van vakliteratuur of nieuwsbrieven wordt ook genoemd.  
 
Binnen grote bedrijven bestaat ook de mogelijkheid om functieroulatie toe te passen, waardoor 
werknemers in staat worden gesteld nieuwe ervaringen op te doen.  
 
De groepsgesprekken met medewerkers bevestigen dit beeld. Volgens de medewerkers leer je het 
meeste in de praktijk.  Het is vooral eerst zelf  doen en als je er niet uitkomt, dan vraag je een collega 
of zorg je er voor dat een (ervaren) collega er naar kijkt.  Voorbeelden die in de groepsgesprekken 
genoemd zijn: 

- Trouble shooten. 
Leren van je eigen fouten is een veelvoorkomende manier om het vak te leren. Zelf proberen 
en zien waar het mis gaat.. “Een beter leermoment kun je niet hebben. Het kost meer tijd, 
maar je vergeet het nooit meer”. Er wordt volgens enkele deelnemers pas echt geleerd als 
ook onderbouwd wordt waar het mis gaat. Het is volgens medewerkers belangrijk om datgene 
wat door ervaring opgedaan is, te delen met anderen en dan vooral te bespreken met degene 
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voor wie het van belang is. Het heeft volgens de medewerkers niet zo veel zin het vast te 
leggen bij bijvoorbeeld een bedrijfsbureau, maar men dient er voor te zorgen dat de informatie 
terecht komt bij de collega’s die het nodig hebben. 

- Vragen stellen aan een (ervaren) collega. 
Medewerkers moet zelf een pro-actieve houding aannemen. Medewerkers zijn steeds meer 
genegen om kennis en ervaringen te delen, maar er zijn ook verhalen van collega’s die niet in 
staat zijn om kennis helder over te dragen (niet kunnen) of van collega’s die hun kennis niet 
willen delen.  

- Informatie op internet zoeken.  
Het gebruik van smartphones en tablets tijdens het werk neemt toe. Ook is er op de werkplek 
vaak toegang tot internet.  

- Elkaar aanspreken op gedrag.  
Sociale vaardigheden of klantgerichtheid is ook onderdeel van informeel leren. Collega’s 
moeten het respect hebben om elkaar rechtstreeks aan te spreken op gedrag, bijvoorbeeld 
iemand wijzen een gemaakte opmerkingen die niet gepast is. Een andere collega kan daar 
last mee krijgen. Elkaar aanspreken gebeurt wel individueel, tussen monteurs onderling, maar 
wordt vooral gezien als een taak van leidinggevenden. Ook zou hier formeel aandacht voor 
moeten zijn, bijvoorbeeld via een cursus klantgerichtheid. Of door het als onderwerp te 
behandelen tijdens een inwerkprogramma.    

 
Ook werden er enigszins geformaliseerde vormen van informeel leren genoemd. 

- Koppels maken: jonge of nieuwe medewerker koppelen aan een ervaren vakkracht.  
In veel bedrijven is er een systeem voor leerlingen, met praktijkbegeleiders. Daarnaast 
worden steeds vaker nieuwe (vakvolwassen) medewerkers gekoppeld aan een ervaren 
medewerker. Toch is dit niet overal goed geregeld: jonge vakkrachten  werken veel alleen 
werken en dragen een verantwoordelijkheid voor wat nog niet kan. 

- Kennisoverdracht als vast agendapunt in werkoverleg of projectoverleg. 
Techniek is een vast agendapunt in het werkoverleg in het team: er wordt informatie gegeven 
over een onderwerp dat speelt en dat wordt voorbereid door iemand. Dat kan bijvoorbeeld de 
technisch coördinator of een technisch specialist zijn, maar het zou ook kunnen dat een 
monteur iets vertelt.  Als voorbeeld werd genoemd de nieuwe Unicorpijpen. Die zien er aan de 
buitenkant hetzelfde uit als oude pijpen, maar de weerstand is anders dan koperen pijpen en 
ook de diameter is anders. Dat heeft gevolgen voor het werken met die materialen. Dus 
kennisoverdracht, maar ook uitwisselen van ervaringen in het werken met die pijpen, is een 
manier van ontwikkelen.   

- Jaarlijkse interne kennisdeling na evaluatie van (grote) projecten.  
Na afloop van werkzaamheden wordt geëvalueerd wat er goed ging, wat niet goed ging, wat 
de oorzaken zijn, hoe het beter zou kunnen etc. Of welke juridische zaken zich hebben 
afgespeeld en wat vanuit de leverancier gezien belangrijk was. De resultaten worden 
besproken in een bijeenkomst met zowel binnen- als buitendienstmedewerkers. Belangrijk is 
dat iedere medewerker zijn of haar ervaringen in kan brengen en er wordt voor verslaglegging 
achteraf gezorgd.  

- Eigen kennissysteem (kennisportal). 
Informatiestroom is meestal geformaliseerd. Documenten als beschrijvingen, tekeningen of 
handleidingen worden veelal via de computer aangeleverd. Steeds meer bedrijven nemen het 
initiatief om een eigen ‘informatievraagbaak’ op te zetten, bijvoorbeeld een soort  ‘wikipedia’ of 
een Forum (kennisbank). Als medewerkers een vraag hebben, kan men het antwoord wellicht 
vinden in het systeem. Ervaringen van medewerkers kunnen hier opgezet worden. 
Medewerkers die aan een klus werken in het buitenland,  kunnen inloggen in de portal in 
plaats van uren met collega’s aan de lijn hangen voor overleg. Het kennissysteem zou 
aangevuld kunnen worden met best practices en (interne) leermiddelen.  
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De lijst kan aangevuld worden met methoden die uit het literatuuronderzoek naar voren komen:  
- bekijken van instructievideo; 
- coaching door sparring; 
- schaduwmanagement: meelopen met een mentor; 
- interne stage; 
- taakroulatie of jobrotation met een afgesproken leervraag; 
- zelfreflectie; 
- feedback; 
- supervisie; 
- intervisie ; 
- kwaliteitskringen: gespreksgroepen die niet ingaan op het persoonlijk functioneren, maar zich 

richten op verbetering van de werkresultaten; 
- communities of practices: groep van 5 tot 500 mensen met dezelfde interesses die onderling 

kennis en ervaringen uitwisselen; 
- peer assist: projectteam of collega legt een vraag voor aan een groep collega’s (‘peers’) met 

specifieke kennis;  
- leernetwerken; 
- via Twitter, via blogs, forum, online platforms voor kennisuitwisseling et cetera;  
- via simulatie of games; 
- leermuur: wand voorzien van informatie en die steeds aanvullen; 
- klantenpanels. 

 
4.3 Worden verschillende vaardigheden ook op verschillende manieren geleerd? 
In de interviews met bedrijven en opleiders is gevraagd of er verschillen bestaan tussen kennis- en 
vaardigheidsgebieden als het gaat om de manier waarop medewerkers informeel leren. De meeste 
aandacht is er voor het aanleren van technische vaardigheden.  
 
Technische kennis en vaardigheden worden vooral informeel opgedaan door ‘voordoen’ en door te 
doen en door trial and error: een eerste keer gaat het niet, de tweede keer doe je het anders, want je 
weet al iets meer en de derde keer lukt het. Bij sommige bedrijven is er nauwelijks aandacht voor dit 
te begeleiden en moeten medewerkers zelfstandig problemen oplossen en zelf oplossingen zoeken 
en hebben soms het gevoel in het diepe gegooid te worden. Ook tijdens een groepsgesprek met 
medewerkers werd duidelijk dat er geen vaste momenten voor overleg zijn. De problemen die men 
tegenkomt worden niet uitgewisseld en iedereen moet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Er is geen 
terugkoppeling en de mate van leren is dus afhankelijk van de medewerker.  
 
Andere bedrijven hebben dit geformaliseerd of geven dit bewust vorm, door bijvoorbeeld vaste 
momenten van overleg. Of een minder ervaren medewerker gaat op pad met een ervaren collega, die 
de fijne kneepjes van het vak bijbrengt en kennis overbrengt over bijvoorbeeld het goed gebruiken van 
gereedschap. Ook door vooraf met elkaar te bespreken (hoe zou jij het doen?) of vooraf uit te leggen 
(zo doe je dat!), wordt leren begeleid. Door ter plekke een probleem op te pakken en te stimuleren dat 
medewerkers zelf gaan nadenken over de methode. Of zoals een deelnemer aan een groepsgesprek 
vertelde: “We willen dat medewerkers gaan begrijpen wat ze doen en er over nadenken. Dat er niet 
alleen maar een kunstje is geleerd, maar dat men met elkaar in gesprek gaat over wat men heeft 
gedaan.” Technische vaardigheden worden ook overgebracht door instructie door eigen ervaren 
medewerkers en fabrikanten demonstreren nieuwe technieken of materialen.  
 
Daarnaast worden technische vaardigheden getraind, door het volgen van cursussen, die steeds 
vaker op de werkvloer plaats vinden. Over het algemeen zegt men dat techneuten willen weten hoe 
het werkt. Bij nieuwe technieken of ontwikkelingen staan techneuten vooraan bij trainingen.  
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Communicatieve en sociale vaardigheden worden geleerd door met elkaar te werken. Door gewoon 
met elkaar om te gaan, valt iemand vanzelf op als hij of zij niet in de groep past. Men leert zichzelf 
aanpassen aan de geldende omgangsvormen in het bedrijf. ‘Pas je maar aan aan het team’. 
Standaardvaardigheden groeien met het volwassen worden. Het is persoonsafhankelijk hoe vaardig 
men is en hoe men wil of kan leren. Over het algemeen is er nauwelijks sprake van zelfreflectie. 
Medewerkers op een lager niveau hebben door de bank genomen minder vermogen tot zelfreflectie 
door medewerkers in de branche. Vaak is er ook geen tijd en is de werkdruk hoog, blijkt uit de 
groepsgesprekken in  de bedrijven. Monteurs zijn soms ‘vies druk’. De dag zit volgepropt en dan is de 
kans op fouten maken groter en is er minder tijd om te leren. Bedrijven en medewerkers zouden hier 
bewuster mee om kunnen gaan: soms is er tijd over of kun je onderweg via handsfree het contact met 
collega’s gebruiken om te reflecteren en dus te leren. Bedrijven zouden kunnen nadenken over hoe 
tijd te krijgen voor (zelf)reflectie.  
 
Bedrijven hebben een taak in het leren van de zogeheten softskills. De ‘gedragscode’ van het bedrijf 
moet worden bijgebracht: hoe gaan we met elkaar om. Er worden afspraken met elkaar gemaakt over 
de omgangsvormen: hoe spreek je elkaar aan, hoe toon je belangstelling voor elkaar. De  directie of 
leidinggevenden zullen medewerkers moeten aanspreken op hun gedrag en bijsturen. In de 
groepsgesprekken met medewerkers blijkt dat aansturing en communicatie niet altijd het sterkste punt 
van leidinggevenden is. Het voorbeeld werd genoemd dat een afdeling zo snel is gegroeid en dat de 
technische kennis en vaardigheden wel op peil zijn, maar dat de manier van communiceren en 
aansturen niet is meegegroeid. Dat collega’s elkaar onderling sturen op sociale vaardigheden wordt 
gestimuleerd, maar is vaak lastig. Monteurs zitten ‘ieder op zijn eigen eilandje’. Daar komt bij dat 
hoger opgeleiden (bijvoorbeeld projectleiders) steeds minder technische kennis hebben. Ze hebben 
veelal technische bedrijfskunde als achtergrond. Dat maakt communicatie met de werkvloer soms 
lastig.  
 
Ook een gezellige personeelsbijeenkomst is een manier om met elkaar te werken aan de sociale 
vaardigheden. Steeds vaker wordt een specifieke training ingezet om bijvoorbeeld samenwerking te 
stimuleren of klantgerichtheid te verbeteren. Of de leidinggevenden worden in staat gesteld een 
communicatietraining te volgen.  
 
Ook de overige vakkennis en vaardigheden (zoals administratief of logistiek) worden veelal in het werk 
opgedaan, door het gewoon te doen of de procedure te volgen die anderen hebben opgestart of door 
mee te lopen met anderen. Soms worden middelen als een logboek of andere manieren voor 
terugkoppeling ingezet.  
 
4.4 Verschillen tussen groepen medewerkers 
Volgens de ondervraagde vertegenwoordigers van bedrijven en opleidingsinstituten bestaan er 
verschillen tussen groepen medewerkers in de manier waarop men informeel leert. Verschillen 
hangen vooral samen met leeftijd, gekoppeld aan niveau en natuurlijk persoonlijkheid. Er zullen ook 
verschillen zijn die te maken hebben met het geslacht, maar er zijn weinig vrouwen werkzaam in de 
branche. Over het algemeen kan men zeggen over vrouwen in de branche dat ze gemotiveerder zijn 
en harder ‘groeien’, omdat ze zich moeten waarmaken en in het algemeen over betere 
communicatieve vaardigheden beschikken.  
 
Wat de ondervraagden over de verschillen tussen medewerkers zeggen, staat hieronder.  

- Er bestaat verschil in leren tussen ‘binnen- en buitenmensen’. Dus verschil in functie, dat ook 
te maken heeft met een ander denkniveau. Medewerkers op een hoger niveau zijn meer 
bereid tot leren en volgen vaker trainingen.  

- Medewerkers werkzaam op een hoger niveau staan meer open voor leren en kennen minder 
schroom om ‘domme vragen’ te stellen.  

- Mbo-ers werken vooral voor het geld en laten alles op zich afkomen en hbo-ers zoeken meer 
de uitdaging en nemen zelf meer initiatief in leren.  

- Er is verschil in functie-soort: ict-ers denken alles op te kunnen lossen met computers. 
Ontwerpers en monteurs leven nog in gescheiden werelden. 

- Verschil in leren wordt bepaald door het toekomstperspectief/bewust bezig zijn met de eigen 
toekomst. 
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- Weinig vrouwen in de branche, maar er zullen verschillen zijn tussen man en vrouw in de 
manier waarop men informeel leert.  

- Verschil in leren heeft te maken met het generatieverschil, ontstaan door de manier van 
genoten onderwijs: het competentiegericht onderwijs van de jonge generatie tegenover de 
klassieke methode van ouderen.  

- Verschillen hebben te maken hebben met iemands achtergrond: stad of platteland. 
Medewerkers uit de stad hebben meer 8 tot 5-mentaliteit en medewerkers van buitenaf weten 
vaker van aanpakken. 

- Verschillen worden soms bepaald door de branche: in de industrie hoeft de monteur niet na te 
denken, maar volgt de werkvoorbereider. In de utiliteit en woningbouw zoekt de monteur veel 
zelf uit. Of gaat het om een nichemarkt waar ontwikkelingen razendsnel gaan of heb je te 
maken met een traditioneler vakgebied.  

- Verschillen worden vooral bepaald door karakter en persoonlijkheid.  
 
De ondervraagden merken op dat de jonge generatie de laptop of tablet meer gebruikt tijdens het 
werk en voor het opzoeken van informatie. Ook social media wordt door de jonge generatie vaker 
gebruikt. Ouderen zoeken gerichter informatie op en weten beter wat ze nodig hebben en zoeken 
gerichter uit wat ze willen leren (to the point). Ouderen pakken het pragmatischer op en jongeren 
kunnen alles opzoeken, maar dat is vooral vluchtige kennis.  
 
De jonge generatie is meer van het ‘beelddenken’ in plaats van ‘woorddenken’ en lezen. Dus veel 
informatie/theorie moet zichtbaar gemaakt worden. I-pads en tablets zullen een grotere rol gaan 
spelen in het uitvoeren van het werk en in het leren.  
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5. Hoe kun je informeel leren ondersteunen? 
 
5.1 Het belang van informeel leren 
Voordelen van leren op de werkplek zijn, volgens Streumer & van der Klink: 

- het is kostenbesparend door het wegvallen van reis- en verblijfkosten (verletkosten). 
- de medewerker doet kennis op die niet wordt verkregen via opleiding maar via ervaring. 
- het is een manier om snel en adequaat te reageren op veranderingen binnen de organisatie.  

 
5.2 In hoeverre kan men informeel leren stimuleren? 
In hoeverre medewerkers in staat zijn tot leren is afhankelijk van individuele aanleg en de persoonlijke 
leergeschiedenis, leert de literatuurstudie. De persoonlijke leergeschiedenis is een wisselwerking 
tussen 

- persoonlijke, aangeboren aanleg van capaciteiten en interesses; 
- situaties en gebeurtenissen die zich voordoen in het leven van de persoon; 
- algemene sociale en historische context waarin het leven van die persoon zich afspeelt. 

 
Naast de mogelijkheden die samenhangen met aanleg, kennis en leerhouding van de persoon, zijn er 
nog andere factoren die bepalen in welke mate iemand leert van het werk. Karin Derksen e.a. (2011) 
en ook Doornbos (2006) noemen een aantal factoren die leer-bevorderend kunnen zijn.  

- Vakmanschap dat nodig is voor het uitoefenen van de functie: Hoe vakbekwaam is men? 
- Autonomie van de medewerker: In hoeverre is de medewerker in staat zelfstandig te werken. 

Is er voldoende ruimte om tijdens het werk te leren? En hoe staat het met de werkdruk, tijd en 
rust? 

- Leerpotentieel van het werk: Leerzame elementen in het werk zijn uitdagende taken, werken 
met anderen of deelname aan groepsactiviteiten. Ook problemen oplossen en werken voor 
klanten zijn leer-bevorderend.  

- Ondersteuning op het werk: De rol van de manager of leidinggevende is van belang in de 
mate van leren op het werk. Voorbeeldgedrag tonen is belangrijk en daarnaast kan de 
manager zorgen voor het doseren van uitdagingen, aansluiten bij talenten en het bevorderen 
van de motivatie. Ook het geven van feedback zou een aandachtspunt kunnen zijn.   

- Flexibiliteit van de organisatie: De fysieke werkomgeving is van invloed evenals de leercultuur 
binnen de organisatie. Sterke veranderingen op het werk vergroten informeel leren.    

 
Uit de interviews en groepsgesprekken met medewerkers in de branche komt ook een aantal factoren 
naar voren die informeel leren stimuleren.  
 
Karakter, passie en eigen inzet van de medewerker 
Is hij of zij leergierig? Is de medewerker in staat om zelf initiatief te nemen? De medewerker moet 
zichzelf steeds vragen blijven stellen, op zoek gaan naar oplossingen, collega’s bevragen en 
uitdagingen zoeken om boven de eigen max uit te komen.  
 
Gelegenheid krijgen om te ervaren 
Medewerkers moeten ruimte (en dus tijd) krijgen om te proberen, om fouten te maken en dus te leren. 
Maar ook fouten durven toegeven aan elkaar, zodat je kunt groeien als bedrijf.  
 
Medewerkers verantwoordelijkheid geven 
Medewerkers moeten verantwoordelijkheid krijgen, inspraak hebben en vertrouwen krijgen. De 
directie zou medewerkers die verantwoordelijkheid moeten geven. De visie van de directie is 
bepalend. 
 
Open staan voor elkaar en onderlinge sfeer stimuleren 
Als de sfeer goed is, is men steeds meer bereid tot uitwisseling en het delen van kennis en 
ervaringen. Directie, opleidingscoördinator of personeelsfunctionaris zullen voorop lopen om een sfeer 
te creëren waarin men zich kwetsbaar durf op te stellen. Goed contact met leidinggevende is 
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belangrijk. Is de bedrijfscultuur goed, dan kan men ook feedback geven en ontvangen en hierdoor 
groeien in sociale vaardigheden. 
 
Werken in teamverband 
Onderling contact tussen medewerkers moet mogelijk zijn. Door samen te werken, elkaar tijdens het 
werk te stimuleren, complimenten te geven, te corrigeren en elkaar aan te steken, is men in staat tot 
leren. 
 
Uitdaging meegeven en zorgen dat medewerkers getriggerd worden 
Het zijn veelal doeners in de branche. Er zijn weinig medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn en 
zelf aan de slag gaan met zelfstudie of persoonlijke ontwikkeling. Dus krijgen medewerkers een 
uitdaging mee: zorgen dat er wat te leren valt. De leidinggevende vraagt of een collega volgende 
week woensdag iets te kan vertellen of laten zien over warmtepompen. De medewerker wordt 
getriggerd om informatie te verzamelen en na te denken over de presentatie.  
 
Variatie in taken 
Afwisseling en variatie in taken is belangrijk voor de uitdaging: medewerkers van de afdeling 
Onderhoud draaien mee op de afdeling Service. Een bedrijf uit de groepsgesprekken is bezig met een 
systeem waardoor het inzetten van medewerkers steeds meer gebeurt op basis van kennis en kunde. 
Het doel is medewerkers die breder inzetbaar zijn.  
 
Medewerkers zelf te laten ontdekken wat ze tekort komen 
Voorheen waren sommige werknemers goed in het verbergen van gebreken. Bij een bedrijf is een 
assessment ingevoerd, voor alle medewerkers. Dat dient als basis voor die individuele werknemer om 
op een hoger plan te komen. Medewerkers krijgen een spiegel voorgehouden en kunnen zelf 
conclusies trekken. Wat heb ik nodig voor het vak en wat kom ik tekort. Het is een mogelijkheid om 
medewerkers stappen te laten maken.   
 
Leercultuur van het bedrijf bevorderen 
Het gevoel geven dat medewerkers zelf invulling kunnen geven aan training is belangrijk. Uitgaan van 
wensen of behoeften en niet het gevoel hebben dat men iets opgedrongen krijgt. Het volgen 
trainingen en cursussen blijven stimuleren. Een opleidingsbeleid is de basis. Ook via functionerings- 
en beoordelingsgesprekken of gesprekken met leidinggevende stil staan bij waar iemand over 3 of 5 
jaar wil staan. Gesprek over de eigen toekomst aangaan met medewerkers.  
 
Inrichting van de werkplek 
Bij een bedrijf is het kantoor ingericht als open kantoortuin, waardoor signalen van collega’s opgepikt 
kunnen worden. “Dat had ik laatst ook”. Ook teams verspreid in de ruimte of verschillende disciplines 
aan een blok helpt. Geen hokjes, zodat mensen zich kunnen verstoppen. Zo open mogelijk, om 
samenwerken te bevorderen. Dit zou ook kunnen door niet alleen ‘de slimmeren’ bij elkaar te zetten, 
maar verschillende niveaus bij elkaar en ook verschillende disciplines met elkaar in contact te laten 
komen op een vanzelfsprekende en informele manier.  
 
Faciliteiten gebruiken 
Eigen scholingsfaciliteiten of bedrijfsschool beter benutten voor training en uitwisseling door 
vakvolwassen medewerkers. Leerlingen constateren dat de mooie proefinstallatie nog veel beter 
gebruikt kan worden, ook door collega’s. 
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5.3 Wat kan het bedrijf doen om informeel leren te stimuleren?  
In de interviews en de groepsgesprekken is nagegaan wat de invloed van het bedrijf op informeel 
leren is. Wat kunnen bedrijven doen om informeel leren te ondersteunen? 
 
Leren van ervaringen mogelijk maken en organiseren 

- Zorgen dat medewerkers samen kunnen werken, in teams of via een andere constructie. 
Interactie met anderen maakt leren van de eigen ervaringen mogelijk.  

- Bewust zijn dat men veel van elkaar kan opsteken. ‘Leren is normaal en vragen stellen mag. 
- ’Ruimte bieden om te proberen en fouten te maken. Fouten maken, binnen kaders (wel 

achtervang regelen).  
- De ‘net-niet-ongelukken’ verzamelen en met elkaar bespreken waar het aan schort.  
- Stimuleren dat medewerkers elkaar bevragen. De verschillende werelden van bijvoorbeeld 

ontwerper en monteur moeten dichter bij elkaar komen. Een actie kan zijn om de fysieke 
werkomgeving anders in te richten: drie verschillende afdelingen zitten bij elkaar in een grote 
kantoortuin, waardoor contact sneller mogelijk is. 

- Een vorm van leermeester-leerling invoeren of zorgen dat jonge/nieuwe medewerkers 
gekoppeld worden aan experts. 

- Coaching on the job invoeren.  
- Het leren aanpakken op het moment dat het een probleem is. Dus praktische leermomenten 

aangrijpen.  
- Toolboxmeeting intern organiseren en de voorbereiding over een aantal medewerkers 

verdelen: wie zoekt wat uit en wie vertelt er wat over vanuit de eigen ervaring?  
- Intern informatie ter beschikking stellen: eigen intern kennissysteem opzetten. Eigen 

(interactieve) kennisbank opzetten op intranet, waarbij monteurs praktijkvoorbeelden 
aanleveren en informatie aandragen.  

- In een klein bedrijf één persoon aanstellen als vraagbaak. Iedereen kan er terecht met vragen.  
 

Werken aan attitude 
- Medewerkers meer verantwoordelijk maken. De interne betrokkenheid vergroten. 
- Werken aan een positieve, open en collegiale sfeer. 
- Jonge medewerkers moeten open staan voor kennis en in staat zijn zich de kennis eigen te 

maken. Ervaren medewerkers moeten bereid zijn deze kennis te delen en communicatief 
voldoende sterk om complexe, bedrijfseigen informatie begrijpelijk over te brengen. 

- Uitwisseling op een gelijkwaardig niveau mogelijk maken. De bedrijfscultuur zou zo moeten 
zijn dat , anders dan voorheen,  de minder ervaren of jonge medewerkers ook iets in te 
brengen hebben. Vroeger zag je dat de ervaren medewerker die kennis bezat die vooral voor 
zichzelf wilde houden: dan ben ik baas. Door een open sfeer mogelijk te maken, stimuleer je 
dat ook ervaren monteurs opmerken en toegeven dat ze soms te kort komen. Zij kunnen dat  
in overleg met de nieuwe lichting monteurs: “vertel mij eens hoe je dat doet”.  

- Medewerkers zelf hun tekortkomingen laten ontdekken. Dat medewerkers zelf beoordelen of 
ze voldoende kennis en vaardigheden bezitten die nodig zijn voor het vak. Dit kan 
bijvoorbeeld georganiseerd worden door een intern assessment.  

 
Medewerkers uitdagen  

- Uitdaging bieden, medewerkers net iets ‘overvragen’ waardoor ze op hun tenen moeten 
lopen. 

- Door mee te lopen met andere disciplines binnen het bedrijf. In economisch slechte tijden 
draaien monteurs bijvoorbeeld mee op de afdeling Service. Uitgangspunt in niet geheel 
vrijwillig, maar hierdoor worden de medewerkers breder inzetbaar en vaardiger. In de 
toekomst hoeven minder nieuwe medewerkers ingeleend te worden en is er aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.  

- Taakverandering, functieroulatie of promotie stimuleren. 
- Bij een groot concern met meerdere bedrijven of vestigingen kunnen sterke bedrijven 

gekoppeld worden aan minder sterke bedrijven. Deze met elkaar in contact brengen en 
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uitwisselen wat men anders doet. Ook kunnen medewerkers uitgewisseld worden: een goed 
functionerende projectleider gaat een project runnen in een andere vestiging.  

 
Werken aan leercultuur 

- Leercultuur stimuleren. Is leren onderdeel van het bedrijf? Bewustmaken dat leren meer is 
dan trainen. Leercultuur verankeren in de organisatie en minder afhankelijk maken van de 
persoon. Soms zie je dat door verandering van manager de hele leercultuur weggeslagen 
wordt.  

- Concrete doelstellingen formuleren en als daar uitkomt dat de kennis in het bedrijf niet 
voldoende is, kijken wat men hier aan gaat doen. Gericht medewerkers trainen: niet alles en 
iedereen tegelijk.  

- Investeren in leerbegeleiders, die bewust kunnen maken van leren. ‘Ik vind het leuk om elke 
dag te leren’. Het taboe moet er af.  

- Motiveren om medewerkers aan de gang te houden. Het ritme van leren vasthouden, door 
trainingen aan te blijven bieden en ‘ik doe het voor mezelf’ bij medewerkers stimuleren.  

- Bewust maken dat medewerkers bij moeten blijven, dat de (technische) ontwikkelingen snel 
gaan. Techniek verandert snel en producten wijzigen steeds.  

- Zelfbewustzijn bij medewerkers vergroten. Zelf groeien in verantwoordelijk zijn en meedenken. 
- Openheid creëren: rekening houden met elkaar en met privéomstandigheden.  
- Stimuleren of organiseren dat als iemand een cursus heeft gevolgd, die informatie en 

inzichten gedeeld worden met anderen in het bedrijf.  
- Nazorg regelen na een training: coach voor implementatie van het geleerde.  
- Bewust geld en tijd vrijmaken voor kennisdeling en –overdracht. 
- Kennisoverdracht organiseren, zeker als het bedrijf te maken krijgt met vergrijzing: kijken 

welke competenties het bedrijf nodig heeft (nu en in de toekomst), inventariseren wat het 
bedrijf in huis heeft (kwaliteiten van medewerkers), in kaart brengen wat verloren gaat als een 
oudere medewerker of expert het bedrijf verlaat en vaststellen welke kennis behouden moet 
blijven en aan wie die kennis overgedragen moet worden.  

- Eigen (scholings)faciliteiten optimaal gebruiken.  
 
Belemmeringen die mee kunnen spelen, zijn:  

- De rol of de focus van de directeur. De ene directeur heeft een commerciële focus, de ander 
is juist technisch gericht en weer een ander wil medewerkers verder helpen.  

- Het onvermogen van mensen om breder te kijken dan de dagelijkse praktijk.  
- De tijd om elkaar dingen uit te leggen of voor te doen wordt steeds schaarser.  
- De oudere generatie die kennis heeft en instructie wil of kan geven verdwijnt steeds meer.  
- Medewerkers die kennis vooral voor zichzelf willen houden. Kennis is macht. Kenniskringen 

kom je bijna niet tegen in deze branche.  
- Intervisie of zelfreflectie komt nauwelijks voor. Echt leren van de fouten die gemaakt zijn, 

wordt nauwelijks gedaan.  
- Het moet onderling klikken tussen de medewerkers, wil men van elkaar willen leren. Men 

moet vertrouwen hebben in elkaar.  
- De medewerker die vertrekt is niet gemotiveerd om kennis te delen, omdat hij het nut voor 

zichzelf niet voelt of het verschil tussen hem en de collega aan wie hij de kennis over zou 
moeten dragen zo groot vindt dat hij niet verwacht de ander van dienst te kunnen zijn of zich 
niet kan voorstellen dat de ander geïnteresseerd is in de (specialistische) kennis. Ook kan de 
medewerker die vertrekt twijfelen aan de belangrijkheid van de informatie.  
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Om het informeel leren optimaal te stimuleren zijn samenvattend de volgende uitgangspunten van 
belang:  

- Optimale leercultuur in het bedrijf, met duidelijke leerdoelen die aansluiten bij de 
bedrijfsdoelstellingen. Er wordt gewerkt met een Bedrijfsopleidingsplan, POP’s en 
functionerings- en beoordelingsgesprekken, gekoppeld aan de bedrijfsvisie en -doelen. 

- De medewerker die wil leren is zelf verantwoordelijk. Belangrijk is de eigen houding en 
motivatie ten opzichte van leren: nieuwsgierig zijn, vragen stellen, pro-actieve houding 
aannemen, leren van eigen fouten en opgedane ervaringen willen delen.   

- De werkgever/leidinggevende stimuleert en faciliteert leren. Er is tijd, geld en ruimte om te 
leren en kennis te delen. De sfeer is open en collegiaal en er zijn vaste momenten voor 
kennisoverdracht ingebouwd en informele uitwisseling wordt gestimuleerd. 

- De medewerker die wil leren heeft een goed beeld van het loopbaanperspectief of 
toekomstbeeld. 

- Het takenpakket is divers: leerzame of uitdagende taken wisselen productieve taken af.  
- Er is expliciete aandacht voor reflectie: feedback / mentor / intervisie om stil te staan bij het 

geleerde. 
- Werken naast en/of met anderen: participatie in groepsactiviteiten stimuleert het leren. 
- Innovatie stimuleert: productinnovatie en sociale innovatie in de organisatie zorgen ervoor dat 

medewerkers kunnen leren en ontwikkelen. 
 
Leren is dus een combinatie van het volgen van cursussen en trainingen én leren door te doen op de 
werkplek. Onderzoek van Borghans e.a. laat zien dat mensen die bij een werkgever werken die hen 
stimuleert cursussen te volgen (formeel leren), aangeven dat ze meer informeel leren. De aansturing 
door de werkgever blijkt effectiever te zijn in de keuzes van het leerproces dan zelfsturing. Werkenden 
vinden vaak achteraf dat de werkgever keuzes voor hen maakt die een beter doorlopende leerlijn 
hebben dan de keuzes die zij zelf maken, zowel wat betreft het onderwerp als de timing van de 
scholing.  

Wat helpt om het rendement van (verplichte) scholing te vergroten is om het formeel geleerde zo snel 
mogelijk na training toe te passen in de praktijk. Medewerkers zouden meer in staat moeten zijn zelf 
trainingen uit te kunnen kiezen en hierbij verbanden te leggen met de praktijk. Ze zouden bij verplichte 
trainingen moeten bedenken ‘What’s in it for me’ en zelf zin geven aan de misschien op het eerste oog 
‘saaie’ cursus. Reflecteren en op zoek gaan naar een mentor die hen op de werkplek scherp houdt, 
zou ook kunnen helpen. 

5.4 Wat kunnen medewerkers doen om informeel leren te stimuleren? 
De geïnterviewden en de deelnemers aan de groepsgesprekken noemden een aantal mogelijkheden 
die medewerkers zelf kunnen doen om (informeel) leren op de werkplek te bevorderen.  

- Open staan voor anderen en leren van elkaar: jong van oud en oud van jong. 
- Zelf je mond open doen, vragen stellen en na afloop van een klus vragen om feedback. De 

branche kent geen cultuur van complimenten. Vaak hoort een medewerker niets terug, zelfs 
niet als er fouten zijn gemaakt. De medewerker zou zelf actiever kunnen zijn in navragen 
achteraf. 

- Gewenst gedrag vertonen dat er wordt gedeeld: informatie, problemen en oplossingen 
uitwisselen. 

- Zelf initiatief nemen om informatie over te dragen. Als iemand een cursus heeft gevolgd, 
stimuleren dat die informatie en inzichten gedeeld worden met anderen in het bedrijf.  

- Op zoek gaan naar de eigen leerstijl. De een wil theorie, de ander wil uitproberen (zie Kolb). 
Als je weet hoe je het beste leert, kun je het handen en voeten geven.  

- De eigen sterke kanten opzoeken en inzetten.  
- Ambitieus zijn en verder kijken dan het huidige bedrijf waar men werkt: kijkt men ook wat er 

buiten het bedrijf te koop is en bedenkt men waar men over 5 of 10 jaar wil staan? 
- Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en dus voor de eigen toekomst. De 

regie nemen over die eigen ontwikkeling. Bedenken wat men zelf zou willen. ‘Kom in 
beweging of blijf in beweging’.  
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- Meer gebruik maken van technologische ontwikkelingen en technieken: gebruik I-pad en I-
phone. Maak gebruik van e-learning.  

 
In de literatuur is te lezen hoe medewerkers het zelfsturend leren kunnen bevorderen, door zelf 
leerdoelen te stellen, zelf feedback te vragen en er voor open te staan, te reflecteren op het eigen 
handelen, visie en theorie te ontwikkelen en zelf experimenten in het werk in te plannen. Ook zorgen 
dat er iemand ‘meeloopt over de leerweg’ (sociale interactie) stimuleert. 
 
Werkend leren vraagt volgens hoogleraar Andries de Grip een optimale mix van cursussen, taken, 
feedback en ondersteuning, interactie tussen medewerkers en goede ondersteuning door technische 
mogelijkheden.  
 
5.5 Ondersteuning door de branche 
In de interviews met vertegenwoordigers van bedrijven en opleidingsinstituten is gevraagd hoe 
branche-gelieerde organisaties (werkgevers- en werknemersorganisaties, opleiders en fondsen) het 
informeel leren binnen technische bedrijven kunnen ondersteunen. Volgens veel ondervraagden blijft 
het belangrijk om bewustwording te stimuleren: bewust maken van het belang van (informeel) leren. 
Bewust maken dat kennis delen ook voordelen heeft, omdat het bedrijf er veel voor terug krijgt. Men 
denkt dat dat zou kunnen gebeuren op de volgende manieren: 

- Persoonlijke benadering van medewerkers in de branche over het onderwerp informeel leren 
en niet alleen via de werkgevers stimuleren.  

- Succesverhalen laten zien. Er is geen blauwdruk. De grootste fout is om te kopiëren en te 
plakken, maar laat de praktijk zien. Maak medewerkers bewust dat leren ook goed voor de 
eigen ontwikkeling is, die soms verder ligt dan het eigen bedrijf.  

- Uitdragen dat informeel leren goedkoper is.  
- Regionale sessies voor bedrijven organiseren rond dit thema (‘kleine proeverijen’). 

 
Daarnaast worden nog andere acties genoemd. 

- Meer stimuleren bewustwording van ‘leven lang leren’. 
- Leercultuur binnen bedrijven blijven bevorderen door aandacht voor BOP, OSR-regeling en 

andere directe ondersteuning.  
- Blijven investeren in (ontwikkeling van) actuele trainingen. En blijven zoeken naar nieuwe 

vormen van training/coaching.  
- Trainingen die de sociale en communicatieve vaardigheden verbeteren, stimuleren in de 

branche. ‘Medewerkers zijn wel klantvriendelijk, maar nog weinig klantgericht’ (meedenken 
met de klant, uitvogelen wat de klant precies wil ook als het niet gangbaar is).  

- Carrière-trajecten stimuleren: via mbo naar hbo. Her- en bijscholingstrajecten stimuleren en 
korte trainingen blijven aanbieden die passen binnen de ontwikkeling van vakmensen. Dus 
leren blijven faciliteren.  

- Mensen uit bedrijven ondersteunen in het geven van instructies op de werkvloer. Het coachen 
van instructeurs (train-de-trainer): spreektechniek, didactiek en communiceren. 

- Ook kunnen bedrijven  er voor zorgen dat opleiders innoveren en aansluiten bij de actualiteit 
en bij de ‘nieuwe medewerkers’. Of zoals een van de geïnterviewde opleiders zegt: “Trainen 
(formeel leren) zou compacter, individueler, op het juiste moment en meer coachend moeten 
gebeuren.  En niet meer zoals voorheen via ‘drie dagen op de hei’. Dus faciliteren op de 
werkvloer, op het moment dat het nodig is of gebruikt gaat worden en in combinatie met e-
learning”. 
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Bijlage 2. Korte weergave resultaten interviews en groepssessies 

 
Gesprek met een P&O-adviseur in een bedrijf met 1200 medewerkers in de 
installatiebranche en brandbeveiliging 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. 
De eerste manier is via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot 
een vakdiploma.  De tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt.  
De derde manier is: informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen 
en trainingen. Hoe gaan bedrijven om met informeel leren? 
 
De indeling is herkenbaar. Binnen dit bedrijf leren medewerkers en leerlingen inderdaad ook op een 
informele manier, naast formeel leren. Lokale vestigingen hebben  bbl- en bol-leerlingen en 
medewerkers die bezig zijn met post-mbo en hbo-opleidingen, als leergang projectmanagement of 
werkvoorbereiding of volgen de training leidinggevend monteur. Een aantal jongens doet hbo 
bedrijfskunde. Daarnaast worden er ook interne trainingen georganiseerd.   

 
De P&O-adviseur ondersteunt de directeuren van de zelfstandige bedrijven.  De directeur regelt zelf 
de personeelszaken in het bedrijf, als onderdeel van de functie. Adviseur wordt op verzoek en op 
thema’s ingezet.  
 
Verschillen in onderwerp 
Wij denken dat de mate en de manier van informeel leren  wel verschillend is naargelang het 
onderwerp. Klopt dit? 
 
- technische vakkennis 
Techneuten staan vooraan bij cursussen, als er nieuwe ontwikkelingen zijn.  Daarnaast wordt er  
informeel geleerd via het klassieke model van leerling-gezel: leerlingen gekoppeld aan 
praktijkbegeleider in de bbl. Er zijn ‘vaderfiguren’ onder de monteurs. Dit gaat vaak informeel. Door 
samenwerking kan men de voordelen er van inzien. Wel goed om dit als bedrijf te blijven volgen.  
 
- technische vaardigheden 
Technische vaardigheden veelal door het te doen. Medewerkers willen weten hoe het nieuwste model 
radiator werkt en hoe die opgehangen moet worden. Als het technisch is, gaan ze hier zelf mee aan 
de slag. Gewoon doen dus. 
 
- overige vakkennis (b.v. administratief of logistiek et cetera) 
Dit wordt veelal in het werk opgepakt en geleerd.  
 
- communicatieve  en sociale vaardigheden 
Gebeurt vooral informeel, maar is heel persoonlijk. Vooral bij medewerkers op een lager niveau is het 
lastiger, omdat ze hier vaak niet mee zijn grootgebracht.  Ze hebben minder vermogen tot  
zelfreflectie.  Soms laat de onderlinge samenwerking te wensen over, dan wordt vaak een  
incompany-training ingezet . Zelfreflectie en naar zichzelf kijken is de opdracht. 
Aan sociale vaardigheden besteden ze veel aandacht op de bedrijfsschool, bij de jonge jongens.  Nu 
steeds meer aandacht voor goed invullen van urenbriefje, normaal bellen met kantoor, contact met de 
klant etc.  Bij de bbl-ers dus veel aandacht hiervoor bij de praktijkschool, op de bouw wordt dit deels 
door de collega die de vaderrol op zich neemt ingevuld. Hier is nog wat in te leren, om de gewenste 
sociale vaardigheden  bij te brengen. Ze zitten als bedrijf veelal aan de ‘onderkant van de markt’ qua 
technische complexiteit en dan brengt een ander type monteur/mens met zich mee. Ze werken veel in 
de seriematige woningbouw. In de utiliteitsbouw is het gemiddelde niveau hoger, dus daar zie je dat 
medewerkers meer openstaan voor leren. Zij zijn leergieriger en kennen geen schroom om ‘domme 
vragen’ te stellen.  
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Verschillen tussen groepen medewerkers 
De adviseur herkent niet dat oudere medewerkers meer of minder informeel leren en dat zij andere 
manieren van leren gebruiken. Volgens hem is leren heel individueel en niet afhankelijk van leeftijd. 
Soms wil iemand van 40 jaar het werk blijven doen tot zijn pensioen en anderen gaan dan juist een 
leertraject in. Het is dus individueel en afhankelijk van karakter en persoonlijkheid. ‘Men moet maar 
eens af van het cliché dat ouderen minder leren en de leeftijd los laten’. Sommige medewerkers 
vinden het mooi om per dag 100 meter te leggen, anderen willen vooral ‘leren’ en zijn dan blij als ze 
iets opgelost hebben en maar 25 meter aan het eind van de dag hebben. Boeien en binden wordt 
hiermee ook individueel.  
 
Er zijn vast verschillen per functiegroep, maar de adviseur vindt het lastig om dit te duiden. Hij ziet 
toch vooral persoonlijke verschillen. Monteurs willen vooral  leren als er iets nieuws (technisch) is.  
Leren en toepassen: 1 en 1 is 2. (Sociale) vaardigheden ‘stijgen’ bij het stijgen van niveau.  
 
Er zijn bijna geen vrouwen in dienst, dus hij kan weinig over zeggen over de eventuele verschillen 
tussen mannen en vrouwen.  
 
Zijn er nog andere verschillen binnen het medewerkersbestand als het gaat om informeel leren? 
Er wordt gestuurd op (informeel) leren, maar binnen de organisatie is men sterk afhankelijk van de 
directeur van de vestiging. De ene heeft een commerciële focus, de ander is juist technisch gericht.  
Is ontwikkeling een item, dan wordt er een maatwerktraject ontwikkeld.  
 
Er zijn weinig standaard ontwikkelingstrajecten, maar vestigingen hebben een informeel 
ontwikkelingssysteem. Directeuren kunnen zelf soms moeilijk duiden hoe eigen medewerkers zich 
ontwikkelen. ‘Het gaat goed’. 
 
Ontwikkelen is ook zoeken naar iemand leerstijl. De een wil graag theorie, de ander wil graag 
uitproberen. Bijvoorbeeld de manieren van Kolb. Als je dat weet, dan moet je er nog handen en 
voeten aan kunnen geven.  
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 
Faciliteren van dat informele leren, bijvoorbeeld door sterke bedrijven te koppelen aan minder sterke 
bedrijven. Met elkaar in contact brengen en samen bespreken: ‘Wat doen jullie anders?’. Onderling 
informatie uitwisselen en/of mensen uitwisselen. Een medewerker gaat een project runnen in een 
andere vestiging.  Er zijn allerlei varianten al naar gelang de mogelijkheden. Er is geen duidelijke 
strategie, het wordt bijvoorbeeld niet officieel benoemd als functie-roulatie, maar dit principe wordt 
praktisch ingezet. Er wordt goed gekeken naar wat past. Wel is het lastig om de effectiviteit ervan te 
volgen. 

 
Jaarlijks worden een aantal bijeenkomsten over bepaalde onderwerpen, als Wetgeving of leiding 
geven, georganiseerd.  Kennisdeling, maar medewerkers leren elkaar op die manier ook beter kennen 
en is het makkelijker om contacten leggen.  

 
Daarnaast door de leercultuur te bevorderen. Het credo moet zijn: leren is normaal en vragenstellen 
mag.  Het zijn de Ego’s die ontwikkeling belemmeren. ‘Ik heb de wijsheid in pacht’. Ook goede 
medewerkers zijn in staat nieuwe dingen van anderen te leren.   

 
De leercultuur inrichten zal per organisatie verschillen. Doordat dit bedrijf uit zelfstandige bedrijven 
bestaat is er sprake van onderlinge competitie. Dat is gezond, maar soms loopt men hard met het 
hoofd tegen de muur. Dan komt men vanzelf de vraag stellen en ontdekken: hier kan ik veel leren.  
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Behoefte om invloed op uit te oefenen: 
- Afhankelijk van directeur van de vestiging.  
- Soms moet je mensen bewust onbekwaam maken, want dan bestaat de behoefte aan 

training.  Duidelijk hebben welke kant we op willen.    
- Geen onwil, maar onvermogen om breder te kijken dan de dagelijkse praktijk. Out of de box 

denken gebeurt nog te weinig.  
 
Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
Het taboe moet er vanaf.  Neem de regie over je eigen ontwikkeling. Bedenk wat je zelf zou willen en 
gebruik het functioneringsgesprek hiervoor. Realisatie van de wensen is soms lastig, maar bedenk 
wat je wil. En wacht niet tot je arbeidsongeschikt bent. Heb het lef om van baan te wisselen. De 
mobiliteit in de branche is laag en dat bepaalt ook de kwaliteit.  
Andere mogelijkheden: 

- Wees bewust van leren. ‘Ik vind het leuk om elke dag te leren’.  
- Vakblad lezen.  
- Informatie beschikbaar stellen aan anderen.  
- Elkaar informeren.   
- Nieuwsbrief voor nieuwe ontwikkelingen bijhouden.  
- Koppel jonge jongens aan leermeester. 
- Investeer in leerbegeleiders.  
- Werk samen bijvoorbeeld in cgo-projecten.  

 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen?  
Er is geen blauwdruk beschikbaar en dat is ook niet mogelijk of wenselijk. Er is geen generiek 
systeem voor P&O. ‘ Het is de grootste fout dat je gaat kopiëren en plakken’. Ieder moet voor zich 
bedenken: Wat is de ideale manier binnen mijn organisatie? 
 
Wel bewustwording van de mogelijkheid. Succesverhalen laten zien. Informeel leren is goedkoper. 
 
Eerste Hulp bij P&O was een goed project om te analyseren voor jezelf welke resultaten geboekt zijn. 
Kritisch zijn en daar je leerpunten uit halen. Werken aan bewustwording. 
 
Ontwikkelen is geen doel op zich. Er moet een relatie zijn tussen visie en missie en ondernemings-
plan. De behoefte vanuit het bedrijf om te ontwikkelen moet helder zijn en dan ga je bekijken hoe je 
van A naar B komt.  
 
Ondersteuning van het informeel leren zou kunnen door verdieping aan te brengen in bijvoorbeeld de 
afsprakenkaart uit Skillsmanager (Tab 5). 
 
Maar we moeten ook reëel zijn: de economische situatie speelt een grote rol. Er moet productie 
gemaakt worden. Ontwikkelen lukt nu niet goed meer. 
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Gesprek met een KAM-manager/praktijkopleider in een bedrijf met 135 
medewerkers in de industriële automatisering  
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. 
De eerste manier is via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot 
een vakdiploma. De tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt.  De 
derde manier is: informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en 
trainingen. Hoe gaan bedrijven om met informeel leren? 
 
Hoe gaat het bedrijf om met leren?  
Het bedrijf is met name gespecialiseerd in het opleiden van bbl-ers die geen zin meer hebben in de 
schoolbanken. Ze willen niet leren, maar werken. Maar tijdens het werken, gaan ze toch leren en 
ontdekken dat leren leuk is, omdat ze snappen dat je voor de praktijk ook theorie nodig hebt. De 
meest leerlingen leren door mee te gaan en door te leren met de handen. De kneepjes van het vak 
leren ze van de collega’s. Ook ervaren monteurs leren van elkaar en volgen trainingen.  
 
Verschillen in onderwerp 
-  technische vakkennis 
Naast het leren in de praktijk, door te doen, is theorie ook nodig. Via de boeken tijdens de opleiding, 
maar vooral ook door beelden: echte apparaten, filmpjes etc. Theorie is gekoppeld aan de praktijk. 
Hoe? Bij de theorie over kabelberekening of schema maken is altijd een praktijkvoorbeeld bijgevoegd. 
Jongens moeten ze zelf ook inbrengen en oefenen met echte apparaten. Veelal ‘moeilijke’ leerlingen 
die geen goede ervaring met school hebben. Ze worden opgeleid in principe met het doel om niveau 4 
te gaan halen (stapelen van niveau 2, naar 3 en uiteindelijk niveau 4).  Oefenhokken zo weinig 
mogelijk gebruiken, maar mee de weg op, fijne kneepjes van ervaren collega’s leren. Niet alleen van 
de praktijkopleider en werkplekbegeleiders, maar elkaar bevragen. Dat is de hoofdmoot. 
 
- technische vaardigheden 
Een kabel aansluiten moet je voelen. Doen, verbeteren en daardoor zelf inzicht krijgen: eerste keer 
gaat het niet, tweede keer weet je al wat meer, derde keer lukt het. Op die manier (door trail en error) 
bouw je je eigen methode op.  De echte verfijning van de vakman/ervaren college halen: ‘voor dit werk 
gebruik ik dit gereedschap’. Collega ’s moeten hier voor openstaan en collega’s moeten durven 
vragen.  Dit is niet alleen de taak van de 30 werkplekbegeleiders, die een korte training hebben 
gevolgd, en van praktijkopleider, maar van iedereen in het bedrijf. Ervaren monteurs willen graag bij 
nieuwe ontwikkelingen eerst een basis hebben. Zij volgen bijvoorbeeld een leverancierscursus, 
voordat ze er mee aan de gang gaan. Daarna zelf proberen. Sommigen gaan hier thuis mee aan de 
slag, nemen testen mee naar huis. Anderen doen dit alleen in de praktijk op de werkvloer. En vragen 
aan college als ze er niet uitkomen. Soms wordt voor lastige onderdelen, bijvoorbeeld voor 
computerprogrammeurs, intern via een opleiding opgepakt.  
 
-  overige vakkennis (b.v. administratief of logistiek et cetera)  
Bijna allemaal informeel. Bij logistiek is het de gewoonte dat alles een vaste plek heeft. Dat is heel 
normaal. Iemand die nieuw komt  begrijpt dit niet meteen. Hoe leer je wat logisch is? Beredeneren is 
ons vak. Ze lopen mee. Dan weet je de regels snel. Dit is ook een onderdeel van de introductie. 
Gewoon door te doen wordt dit geleerd, er is geen cursus van te maken.  
 
- communicatieve en sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zijn per individu verschillend. Tijdens personeelsbijeenkomst wordt bijvoorbeeld 
gesproken over hoe het bedrijf  wil dat men zich ten opzichte van klanten gedraagt. Sociale 
vaardigheden maken daar een deel van. Bijsturen als zaken fout gaan.  
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Natuurlijk gebeurt dit veelal informeel, maar ook via een training voor een groep, om het 
communiceren te verbeteren. Veelal is dit een op maat gemaakte trainingssessie. Daarnaast wordt 
georganiseerd dat de groep regelmatig bij elkaar komt. Begrip voor elkaar krijgen (waarom doet de 
een dit of dat) is daarbij belangrijk. Per groep verschillend wat nodig is.   
 
Daarnaast wordt er elke maand een personeelsbijeenkomst gehouden: gezellig maken en informeel.  
‘Zien of alles koek en ei is’. Het bedrijf wil dit bewust in stand houden, om zo te zien hoe de sfeer 
binnen de groep is. Personeelsfeesten of zogeheten ‘koperbakavond’: geld beschikbaar gesteld door 
de baas en daar wordt een feestje van gebouwd.  
 
Verschillen tussen groepen medewerkers 
De praktijkopleider ziet niet zoveel verschil in leeftijd. De methodes zijn wel anders, doordat het 
aanbod totaal anders is dan voorheen, qua informatie en bijvoorbeeld gebruik van social media. 
Begrip over en weer, dat er nog ouderen zijn die het nog zonder computer of smartphone doen. 
Jongeren kunnen niet meer zonder. Dit moet naast elkaar kunnen. Het leren van jongeren is meer 
gebaseerd op zelf opzoeken, zelf doen. De oude manier was uit het boek. De nieuwe methode is 
volgens de praktijkopleider beter: men kan gelijk zien waarom het zo is, met de beelden erbij.  Ook 
tijdens telefonie-werk komt de  laptop er veel aan te pas. En wordt ook gebruikt om informatie te 
zoeken.  
 
Een duidelijk verschil met vroeger is dat er steeds meer beelddenkers in plaats van woorddenkers 
zijn. Voor de jongere generatie moet het werk meer zichtbaar gemaakt worden.  
 
Natuurlijk zullen er verschillen zijn in functies. Ict-ers doen het anders; zij denken dat alles met 
computers vasthangt. Dat heeft een andere manier van werken. Is dus functie-afhankelijk. Er bestaan 
nog steeds twee gescheiden werelden: de monteurs en ontwerpers etc.  Willen het wel als bedrijf 
stimuleren dat collega’s elkaar  bevragen. Ook het beschikbaar stellen van informatie hoort hierbij. 
Vanaf een bepaald niveau heeft men toegang tot internet. Dit bedrijf wil het interne kennissysteem 
meer gestructureerd maken in de toekomst. Er is nog een slag te slaan qua efficiëntie.  
 
Informele manier wordt vaak niet gezien als leren, door de medewerkers. Dat is hun werk. ‘En als ik 
iets niet zeker weet, dan  vraag ik het even’. Leren is een cursus volgen of een opleiding doen.  
 
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen en faciliteren? 
Dit heeft met leercultuur te maken en open staan voor elkaar. Bewust maken dat leren meer is dan 
trainen. Monteurs doen bijna niet anders, zien veel nieuwe dingen. Eigenlijk loopt het prima.  
Daarnaast zo veel mogelijk contacten met scholen in de buurt onderhouden om het formele stuk te 
bewaken.  
 
Drie afdelingen hebben alle drie een grote kantoortuin, waar alle medewerkers bij elkaar zitten. Geen 
echte muren er tussen. Voor collega’s is duidelijk wie waar mee bezig is. Het stimuleert om bij elkaar 
te vragen. Als er zich een probleem voordoet, kan een ander aangeven dat ook meegemaakt te 
hebben etc. Maar dat is niet geformaliseerd, dat hangt nog sterk samen met de persoon. Dit zou nog 
verder gestimuleerd kunnen worden: het bewust uitwisselen van informatie. 
 
Ze zijn als bedrijf bezig met het opzetten van een Kennisbank op Intranet.  Een soort ‘bedrijfseigen-
wikipedia’, maar het staat nog in de kinderschoenen. Monteurs kunnen praktijkvoorbeelden 
aanleveren en informatie aandragen. Het systeem zou interactief moeten zijn.  
 
Wat nog nadrukkelijker opgepakt kan worden is het bewustzijn dan medewerkers veel van elkaar 
kunnen opsteken. Ontwikkelingen bijhouden en overbrengen aan anderen, bijvoorbeeld  
ontwikkelingen in het onderwijs. Mogelijkheden hiervoor zijn werkplekbegeleiders-bijeenkomst, waar 
men aan de hand van thema’s kennis overdraagt.  
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Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
Door open te staan en samen te willen werken. Het is het gewenste gedrag dat er gedeeld wordt.  
‘We gaan er vanuit dat we het met elkaar oplossen’. Zelf initiatief nemen om informatie over te dragen. 
Als iemand een cursus heeft gevolgd, wordt gestimuleerd dat de informatie en inzichten gedeeld 
worden met anderen in het bedrijf. Hier heerst niet de cultuur dat alles in hokjes is gedeeld. En mocht 
het niet vanzelf gaan, dat grijpt de praktijkopleider of leidinggevende in.  
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
Wellicht door praktische ondersteuning te bieden bij het opzetten van een Kennisbank in het bedrijf. 
Hoe dat te doen?  
 
Bewust maken van dat kennis delen ook weer voordelen heeft, want je krijgt veel terug.  
 
Bewustwording over het belang van informeel leren. Misschien via informatie of een workshop?  
 
Nog iets aan toe te voegen? 
De praktijkopleider maakt zich zorgen om de nieuwe plannen voor het mbo: stapelen van de 
opleidingen is niet meer mogelijk in de toekomst? Kunnen we hier iets aan doen? Vier jongens 
hebben niveau  3 behaald en willen door naar niveau 4, maar kunnen in de regio Zeeland niet verder. 
De opleiding op niveau 4 is niet van start gegaan, omdat het ROC niet aan de eisen kon voldoen. 
Lastig, want dan loop je vast. Niet alleen vervelend voor de jongens, maar ook voor het bedrijf dat 
verder met ze wil.  
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Gesprek met een HRM/praktijkbegeleider in bedrijf met 600 medewerkers in de 
elektrotechniek  
 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. 
De eerste manier is via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot 
een vakdiploma. De tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt.  De 
derde manier is: informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en 
trainingen. Hoe gaan bedrijven om met informeel leren? 
 
Verschillen in onderwerp 
Wij denken dat de mate en de manier van informeel leren  wel verschillend is naargelang het 
onderwerp. 
- technische vakkennis 
Dit bedrijf werkt vooral in de utiliteit. In de industrie hoeft de monteur niet zelf na te denken, daar hangt 
alles af van de werkvoorbereider. In de utiliteit en woningbouw zoeken de monteurs heel veel zelf uit.  
Als het gaat om complexe schakelingen, dimbare verlichting e.d. duikelt de monteur zelf kennis op, 
door het lezen van de bijsluiters, zelf iets proberen door een testschakelingetje te maken en zo leren 
ze dat dan. 
 
- technische vaardigheden 
Dit is uiteraard afhankelijk van wat er precies wordt toegepast, maar gebeurt op een informele manier. 
Bijvoorbeeld Aquatherm, spiegellassen maken. In plaats van solderen. Op een grote werkklus wil de 
fabrikant dat hun spullen volgens hun procedures verwerkt worden, omdat de fabrikant daar ook 
certificaten voor afgeeft. De fabrikant komt dan soms langs op het werk om het spiegellassen te 
demonstreren. 
 
Er wordt soms bijvoorbeeld ook een avond georganiseerd door de fabrikant om een instructie te 
geven over het materiaal. 
 
Er zijn ook monteurs die een leerling apart nemen en die jongens een halfuurtje lasinstructie geven. 
Maar als bedrijf wil je ook wel dat iemand een officieel papiertje voor zo iets haalt. Dan laten ze de 
jongen niveau 2 autogeen lassen halen. Maar er zijn best jongens die autogeen staan te lassen 
zonder diploma. Bij fotolassen wordt het anders, dan moet je wel een papiertje hebben. 
 
Maar er worden dus veel vaardigheden van hand tot hand (monteurs onderling geleerd): 

- Lassen 
- In elektrotechniek wordt het meeste op de eigen opleidingslocatie of via Installatiewerk 

geleerd.  
- Het maken van verbindingen, (elektromof) en zo voort, insteekverbindingen, worden vaak via 

“voordoen” geleerd. 
- Glasvezellassen werd in het verleden ook vaak door voordoen geleerd. Er was wel een 

certificaat voor vereist. Maar nu hebben ze snellere processen. Nu heb je technieken van “je 
stopt ‘m in een apparaat en er komt een las uit”. Dat is eenvoudiger te leren. 

- Lassen is steeds eenvoudiger geworden. Veel gebeurt met machines. Het is meer in-elkaar –
zet-werk geworden. In elektro en installatie zijn veel zaken makkelijker geworden. 
Dunwandige buizen met kant en klare sokken en bochten. Dan pers je met een accumachine 
de mofverbindingen aan elkaar. Zulke dingen kun je elkaar gewoon leren.  

- Een gevaar is wel dat jongens vergeten dat je ook soldeerverbindingen kunt maken. Als je 
een installatie in een muur moet inbouwen is het niet handig om alles met knelverbindingen te 
doen, en kun je beter solderen. 

- Het lezen van gebruiksaanwijzingen komt ook veel voor. 
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- overige vakkennis (b.v. administratief of logistiek et cetera) 
Dit wordt ook veel informeel geleerd. Een logistiek proces dat door een werkvoorbereider is opgestart, 
daar zal de monteur gewoon de procedure volgen.  Maar iemand als de uitvoerder zal ook op dit 
gebied zelf veel leren. Ze hebben ook veelal een laptop bij zich. Er zijn ook veel mensen die via 
terugkoppeling de logistieke procedures leren. Administratieve zaken wordt in grote bedrijven door het 
bedrijfsbureau gestuurd. Maar ook hier leren ze informeel wel veel. 
 
- communicatieve en sociale vaardigheden 
Veelal leren ze die vaardigheden op een informele manier. Daar worden ze niet in getraind. Overigens 
worden communicatieve vaardigheden slecht beheerst, bijvoorbeeld taalfouten in de communicatie. 
Dat zou eigenlijk beter kunnen en moeten. Maar veel techneuten zijn dyslectisch. 
Het gaat om efficiënt communiceren: op het goede moment weten wanneer je iets wel en niet voor 
een klant kunt doen, zonder problemen te krijgen met je bestek. Daar zou Frank de jongens graag wat 
beter op willen wapenen. Het onderscheid maken van wat kan wel en wat kan niet, wanneer moet je 
met de klant gaan praten? De projectleiding heeft steeds minder technische kennis. De hbo-ers 
hebben vaak technische bedrijfskunde en geen echte technische kennis. De communicatie wordt 
daardoor soms moeilijker. De mensen op de werkvloer en de projectleiding communiceren niet 
optimaal. 
 
In competentiegericht onderwijs wordt meer gedaan aan bijvoorbeeld leidinggeven. De 
praktijkbegeleider heeft dat zelf nooit geleerd in de opleiding. Leidinggeven moeten de mensen vaak 
zelf maar uitzoeken. Worden ze ook niet in gecoacht binnen het bedrijf. Het is ook moeilijk te coachen. 
Er komt ook veel gevoel en ervaring bij kijken. Het begint overigens wel bij kennis. Als je veel kennis 
hebt, gaan mensen je ook meer serieus nemen. Je leert zelf hoe je dat aanpakt, maar je wordt er niet 
bij ondersteund.  
 
Verschillen tussen groepen medewerkers 
Leren oudere medewerkers meer of minder informeel en zijn de manieren waarop men leert anders 
per leeftijdsgroep? Moeilijke vraag! Het heeft te maken met tijd hebben. Oudere monteurs vinden het 
geen probleem iemand even een half uurtje instructie te geven. Die generatie verdwijnt steeds meer. 
De tijd om elkaar dingen uit te leggen wordt steeds schaarser. 
 
Zijn er  verschillen zichtbaar bij de verschillende soorten functies?  Dat is heel moeilijk te zeggen. De 
hogere functies volgen wel meer cursussen. Van leidinggeven zoek je het meeste wel zelf uit. 
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 
Het belangrijkste is ruimte geven in tijd.  
 
In de bouw gebruikt men een uitvoerderslogboek. Dat kan heel handig zijn, als je moet uitzoeken 
waarom je je uren voor een bepaald onderdeel heel erg overschreden hebt. Ook een manier om 
kennis over te dragen? 
 
Je zou kunnen kijken naar: wat maakt een goeie uitvoerder een goeie uitvoerder? Als je als bedrijf 
heel  tevreden bent over een bepaalde medewerker kun je nagaan: wat maakt hem tot een goeie 
uitvoerder en wat kunnen anderen daarvan leren. Maar het is ook vaak een kwestie van teamspel. 
Een goeie uitvoerder hangt vaak ook onder een goeie projectleider.  Medewerkers zoeken zelf ook 
hun eigen sterke kanten op. Je kunt van heel veel medewerkers iets leren. 
 
Je moet specifiek tijd creëren om te leren. Geef jongens die bovengemiddeld goed zijn tijd om te 
kijken hoe die goeie uitvoerder te werk gaat. Inwerken dus eigenlijk. Tijd investeren om een jongen bij 
met een goede uitvoerder mee te laten lopen, deeltaken op te laten pakken en er voor te zorgen dat 
die uitvoerder hem ondersteunt en te begeleidt. 
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Instructies organiseren. Dat gebeurt al steeds meer. Bijvoorbeeld over de NEN. Daar hoor je als 
bedrijf medewerkers in te instrueren. Daar zijn cursussen voor, maar die zijn best duur. Dat doen ze 
dan zelf intern. Dat werkt veel beter, omdat het dan gaat over je eigen bedrijf gaat. Mensen doen beter 
mee. 
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
Mensen ondersteunen in het geven van instructies. Coachen bij zelf instructies en demonstraties 
geven.  
 
Oefenen in spreektechnieken, zodat je makkelijk zelf instructies en les kunt geven, bijvoorbeeld leren 
je betoog te richten op de doelgroep.  
 
Aandacht schenken aan de didactiek: hoe kun je een bepaalde stof effectief behandelen.  Daar kun 
zouden brancheorganisaties bedrijven mee helpen. 
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Gesprek met een opleidingsfunctionaris in een bedrijf met 13 medewerkers in 
de koeltechniek 
 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. 
De eerste manier is via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot 
een vakdiploma. De tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt.  De 
derde manier is: informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en 
trainingen. Hoe gaan bedrijven om met informeel leren? 
 
De driedeling in leren wordt herkend. Het bedrijf wil het volgen van opleidingen zo veel mogelijk  
stimuleren, zowel in elektro als koeltechniek. Jonge jongens volgen de reguliere opleiding en post-hbo 
via VVL (Vliegtuigtechniek). Vast personeel kan zelf aangeven wat ze willen. Of ze willen leren. Er 
wordt gebruik gemaakt van bedrijfscursussen via toeleveranciers. Er is een regeling gemaakt dat als 
medewerkers weggaan binnen drie jaar na het volgen van een opleiding, ze deze dan terugbetalen. 
Het is een stimulans om medewerkers te laten blijven en te laten zien dat het bedrijf in de mensen wil 
investeren. 

 
Informeel leren gebeurt vooral via overleggen met elkaar. De een is gevoeliger voor delen van 
informatie en kennis dan de ander. Intern wordt ook meegeven dat informatie delen en 
kennisoverdracht belangrijk is. Sommigen zijn heel gespecialiseerd. Ze leren van elkaar.. Iedereen 
mag het van elkaar weten. Dat is de bedrijfscultuur. De functionaris is hierin de spil: medewerkers 
komen bij hem als ze iets niet weten of snappen of bellen hem vanaf de werkklus. Voorwaarde 
hiervoor is dat het onderling moet klikken. 
 
Verschillen in onderwerp 
- technische vakkennis en vaardigheden 
Natuurlijk door opleiding en training, maar ook door ter plekke een probleem op te pakken:  uitleggen 
of voordoen hoe het (wel) moet, of een schema of tekening vooraf samen doornemen. Stimuleren dat 
monteurs zelf gaan nadenken en het de volgende keer zelf doen. Voorkauwen moet wegvallen. 
Nieuwe technieken leren door met elkaar samen te werken. Vanochtend naar de klus in Harderwijk 
gereden, omdat monteurs er niet uit kwamen. Bij de klant samen aan tafel zitten en alles doornemen.  
Aandacht geven aan medewerkers is de basis. 
 
- overige vakkennis (b.v. administratief of logistiek et cetera)  
Geen zicht op hoe deze kennis informeel opgedaan wordt, omdat Gerard zich alleen bezig houdt met 
de technische medewerkers.  

 
- communicatieve en sociale vaardigheden 
Deze vaardigheden worden ook informeel geleerd door te doen. Door van elkaar dingen aan te 
nemen. Onderling bellen als er een probleem is. Soms wel eens te snel de telefoon gepakt: ‘ Denk 
eerst  eens na’. Groeien in sociale vaardigheden en communicatie door met elkaar om te gaan. Als 
iemand niet in de groep past, dan valt ie zelf wel uit. ’Laat het maar gebeuren, om de rotte appel te 
laten vallen’. Nieuwe medewerkers leren op die manier zichzelf aan te passen aan de andere jongens. 
Geen fabrieksmentaliteit, soms meer dan 8 uur per dag werken. Men moet er onderling uitkomen. Wel 
wat sturen vanuit het kantoor, maar monteurs moeten het vooral samen oplossen.  

 
Verschillen tussen groepen medewerkers 
Ouderen gaan specifiek voor dingen, zoeken gerichter uit wat ze willen leren en weten beter wat ze 
nodig hebben. Willen geen onzin en geen trainingen die dagen duren. To the point. 
Jongeren moet je nog veel bijbrengen, stimuleren om cursussen te volgen. Is er interne begeleiding 
nodig, dan kan men bij de functionaris aankloppen. Laten het vooral aan de jongere zelf over of men 
extra ondersteuning wenst.  
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Verschillen in functie-groepen? Hoger opgeleide mensen  gaan vaker zelf aan de slag.  
Maar geen duidelijk verschil zichtbaar in niveaus. Over het algemeen vragen ze allemaal op dezelfde 
manier: kloppen aan bij hem. Iedereen kan binnen terecht met vragen. Informatiesysteem = de 
geïnterviewde. Ervaring en kennis op basis van jaren vakmanschap.  
 
Slechts één vrouw in het bedrijf, op kantoor, en kan geen uitspraak doen over verschillen tussen 
mannen en vrouwen in de manier van leren. 
 
Er zijn verschillen die te maken hebben met de achtergrond:  stad of platteland. Mensen van buitenaf 
weten meer van aanpakken. Medewerkers uit de stad hebben meer een van 8 tot 5 mentaliteit.  
 
Ook verschil in karakters. Sommige monteurs blijven altijd monteur en vinden dat prima.  
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 
Het bedrijf kan de gelegenheid geven om te kunnen leren, door te doen.  Medewerkers moeten de 
ruimte krijgen om te leren. Nu het werk minder is (economie) draaien monteurs mee met de afdeling 
Service. Dus zit iemand zonder werk, dan meegaan met een andere discipline.  Het uitgangspunt is 
misschien niet helemaal vrijwillig, maar het bedrijf hoopt hier op den duur profijt van te hebben 
(medewerkers die breder inzetbaar zijn en vaardiger zijn als er weer nieuwe medewerkers ingeleend 
moeten worden). Op dit moment wordt er niet ingeleend, maar proberen ze alles samen doen.  
 
Door mee te lopen met andere disciplines,  vindt er ook persoonlijke ontwikkeling plaats. Het bedrijf is 
gewoon om te rouleren in functies. Langer dan 1 jaar in dienst, dan moet iedereen meedraaien met 
storingsdienst. ‘Ga maar kijken; voor het blok zetten’. Achtervang is wel altijd geregeld.  
 
Voor medewerkers is leren nog steeds ‘ik ga op cursus’. De functionaris probeert ze ook bewust te 
maken van dat men mag vragen, dat men zelf kan groeien in verantwoordelijk zijn. Het bedrijf probeert 
hierin de sociale voorwaarden (wat kan niet en wat kan wel als bedrijf) helder te stellen, maar wil hier 
flexibel mee om te gaan. Voorbeeld iemand die hoogtevrees heeft en niet op een ladder durft, mag 
vragen of er ook een hoogwerker ingezet kan worden in plaats van alleen maar naar de regels te 
kijken (ik  moet tot … meter op een ladder).  
 
Iets aanpakken op het moment dat het een probleem is. Dus op dat moment. Praktische 
leermomenten aangrijpen. Leren dat ze mogen vragen. 
 
Tevens zijn er 4 keer per jaar monteursvergaderingen vanuit het bedrijf, bijvoorbeeld over veiligheid:  
wees bewust dat veiligheid voorgaat. Bewust worden en zelf verantwoordelijk zijn is belangrijk hierin.  
 
Openheid creëren. Rekening mee houden elkaar. Vragen om privé-redenen aan te geven, zodat er 
rekening mee gehouden kan worden. Durven vragen. 
 
Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
Het bedrijf verwacht 100% inzet en dat medewerkers ook zelf  investeren. ‘s Avonds op cursus, dan 
worden de uren niet vergoed. Leren is ook voor  je eigen ontwikkeling. Het is je eigen toekomst. Naast 
salaris nog meer mogelijkheden voor de toekomst. Meer bewustwording dat leren meer is dan trainen. 
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
Er gebeurt natuurlijk al heel veel door NVKL en OTIB. Opleidingscentrum GO is er. Daarnaast komen 
collega-bedrijven regelmatig bij elkaar om problemen te bespreken. Gratis blad  Free Go (voor de 
koeltechniek) dat verspreid wordt onder de medewerkers in de branche.  
  
Tip: Persoonlijke benadering van medewerkers, en niet via bazen, stimuleren. Ook om dit onderwerp 
onder de aandacht te brengen.  
 
Openheid bij bedrijven moet groeien. Er zijn nog steeds veel bedrijven in de koelbranche die  niet 
stimuleren dat medewerkers gaan leren. Bang dat ze weg gaan.  
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Gesprek met een mede-eigenaar van een bedrijf met 25 medewerkers in de 
installatietechniek 

 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. 
De eerste manier is via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot 
een vakdiploma. De tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt.  De 
derde manier is: informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en 
trainingen. Hoe gaan bedrijven om met informeel leren? 
 
Deze indeling is herkenbaar, want daar werken ze bij dit bedrijf ook mee. Zij zijn als bedrijf voor het 
leren: jonge jongens opleiden, samen met Installatiewerk. Via inlening, en opleiding via het ROC. 
Daarnaast worden er losse dagcursussen gevolgd en leren medewerkers onderling van elkaar. Het is 
lastig om medewerkers enthousiast te krijgen voor trainingen en voor leren. Zij (met name monteurs)  
vinden het vaak onzin. Zin in leren wordt sterk bepaald door het eigen (toekomst)beeld van de 
medewerker en het niveau van de medewerkers.  
 
Verschillen in onderwerpen 
We denken dat de mate en manier van informeel leren verschillend zijn naargelang het onderwerp. 
Klopt dit? 
- technische vakkennis 
Technische kennis wordt vooral geleerd in de opleidingen, maar ook tijdens het werk wordt er van 
elkaar geleerd. Hoofdmonteurs nemen een  jonge jongen onder hun hoede. Dit wordt georganiseerd: 
de ene ervaren monteur is beter met leerlingen dan de ander. De een heeft bepaalde technische 
vaardigheden beter onder de knie dan de ander. Er worden matches gemaakt en ook wordt er 
afgewisseld daarin.  Er zijn wel verschillen: de een pakt het sneller op, en met het ouder worden wordt 
er ook meer bewust geleerd. Technische kennis en vaardigheden worden ook via interne instructies 
en cursussen opgedaan. Dagcursussen en/of workshops, die vaak gevolgd worden door de oudere, 
ervaren monteurs: bijvoorbeeld zinkwerk etc. 
 
- technische vaardigheden 
Vooral geleerd door het doen, door de praktijkervaring.  Wat en hoe er geleerd wordt heeft ook te 
maken met de inzet van de jongens zelf. Zijn ze leergierig? Dan kunnen ze veel leren, want collega’s 
willen je iets leren; het ligt aan je zelf. Als je veel wilt leren, kun je veel leren.   
 
- overige vakkennis (b.v. administratief of logistiek et cetera) 
Bij bijvoorbeeld magazijnbeheer, wordt de jonge leerling ingezet om te helpen. Het is ook onderdeel 
van de mbo-opleiding. Ze moeten alles doorlopen. Nieuwe medewerkers lopen mee met de ervaren 
medewerker en mogen zelf doen en ook fouten maken. Zij krijgen de ruimte te proberen en dus te 
leren.  
 
- communicatieve en sociale  vaardigheden 
Hier zijn de medewerkers voor op cursus gestuurd. Ze hebben ook workshops gevolgd, maar dit is 
weinig effectief gebleken. Er wordt vooral bijgestuurd door de directeur: medewerkers worden er op 
gewezen als zaken stroef of mis lopen. Er is iedere maand een overleg, waar de leidinggevende/ 
directeur de medewerkers op zaken wijst. Dat collega’s elkaar onderling wijzen op zaken wordt 
gestimuleerd, maar is moeilijk.  Monteurs zitten toch vaak ’ieder op  zijn eigen eilandje’. Het is een 
hele strijd om de koppen dezelfde kant op te krijgen. Het is heel makkelijk om de vinger naar elkaar te 
wijzen. Direct aanspreken en hopen dat daardoor een verandering wordt ingezet.  
Sociale vaardigheden moet men toch leren door elkaar op zaken aan te spreken in het bedrijf. 
Bewustwording hoe met elkaar om te gaan (bijv. stil staan bij verjaardag, ziekte) is  vooral de taak van 
directie.  
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Verschillen tussen groepen medewerkers 
Voor de eigenaar is niet heel erg helder dat verschillen tussen medewerkers in het leren te maken 
hebben met de leeftijd. Er is wel zichtbaar verschil tussen binnen- en buitenmensen. En dat heeft 
veelal te maken met een ander denkniveau. Medewerkers werkzaam op een hoger niveau  zijn meer 
bereid tot leren en het volgen van trainingen. Bijvoorbeeld een ex-monteur die van buiten naar binnen 
is gehaald, omdat hij het werk buiten niet meer kon uitvoeren, maar via EVC bezig is om papieren te 
halen. Hij is nu aan de slag als werkvoorbereider en is heel bewust bezig met zijn toekomst 
(ongewisser dan de monteurs) en krijgt de mogelijkheid om te leren. Zal uiteindelijk in de functie van 
projectleider terechtkomen.   
 
Er zijn ook verschillen die hebben te maken met verschil tussen man en vrouw. Er is één vrouw in 
dienst bij de receptie. Zij pikt veel op; maar dat heeft wellicht ook met niveau te maken. 
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren?  
Door erover te praten. Door elkaar aan te spreken. Door opdrachten te maken. Door ruimte te bieden 
om te proberen en fouten te (laten) maken. Door elkaar erop te wijzen. Maar er moet vooral hard 
gewerkt worden. Dus er is weinig tijd voor (bewust) leren.  
 
Van medewerkers wordt gevraagd dat ze interesse hebben. Van elkaar verlangen dat ze open staan 
voor elkaar. De jongeren leren van de ervaren collega’s, maar ook andersom. Ouderen kunnen iets 
opsteken van de jonge medewerker. Een jonge medewerker die slim is, kan ook aangeven dat iets 
ook op een andere manier aangepakt kan worden. Maar dan moet men wel open staan voor elkaar.   
 
Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
De eigen ambitie speelt een grote rol. Wil men hogerop? Kijkt men ook wat er nog buiten het bedrijf ‘te 
koop’ is? Het begint bij de werknemer zelf. Is deze geïnteresseerd? Wordt er gevraagd om 
deskundigheidsbevordering? Daar kun je als bedrijf bij proberen aan te sluiten. 
 
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
Moeilijke vraag. Wat zou handig zijn? Moeilijk in te schatten wat nodig is en wat kan helpen. Het 
begint vaak met de werknemer zelf. Laatst had het bedrijf drie monteurs op cursus. Kosten gemaakt, 
maar niets van terug gehoord. Als leidinggevende moet je daar weer zelf achteraan.  
 
Bewustwording is misschien een taak voor OTIB. Bewust maken van (het belang) van leren. Leren 
wordt nog vooral gezien als volgen van cursus. Leren ook voor de eigen verbetering van de 
werknemers, zou nog meer gepromoot kunnen worden. 
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Gesprek met een  Business development manager bij een opleider 
 
 
De manager adviseert bedrijven en stelt een scholingsprogramma samen. Hij inventariseert de 
behoefte van het bedrijf, bekijkt welke mensen men in dienst heeft  en hoe deze bij/omgeschoold 
kunnen worden om op de technische veranderingen in te spelen. Welke competenties zijn hiervoor 
nodig, hebben we die in huis en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die wel krijgen.  
 
De organisatie is een onbekostigde leerinstelling, wel met crebo-accreditatie voor een aantal 
technische opleidingen. Diploma’s worden uitgegeven, maar via een andere bekostiging. Samen met 
OTIB wordt een aantal trainingen verzorgd. Ook via trainingen wordt nadrukkelijk ingespeeld op de 
behoefte om gekwalificeerd aantoonbaar te zijn. Ook trainingen op het gebied van praktisch 
leidinggeven en communicatie. 

 
De filosofie van de onderneming is dat de werkplek de beste leerplek is. ’Wat we doen, moet ook 
herkenbaar zijn en medewerkers moeten het direct kunnen plaatsen in de beroepspraktijk’. Door 
volgen van trainingen stellen cursisten een eigen portfolio samen. De mentor of leidinggevende kijkt 
toe en beoordeelt. Aftekenen in de praktijk. De organisatie is een technische opleider van huis uit. 
Parallel daaraan worden ook cursus op het gebied van  veiligheid gegeven,  op diverse manieren: op 
basis van arbo-wetgeving, NEN 3140 normen. En ook bouwbesluiten NEN1010: 
installatievoorschriften, wijze van installatie. 
 
De opleider is betrokken bij Kennisinnovatieplatforms in de branche om op die manier in te spelen op 
scholingstekorten.  
 
Verschillende vormen van training worden geboden: klassikale trainingssessies gekoppeld aan 
praktijkwerkopdrachten in het bedrijf, klassikaal of via e-learning. Oefenen op de werkplek of via 
mobiele practica of in het trainingscentrum. Specifieke training, bijvoorbeeld Medische aarding kan 
niet in de praktijk (ziekenhuis) geoefend worden en vindt dus plaats in het trainingscentrum.  
 
Hoe ziet informeel leren eruit? 
Binnen bedrijven via toolboxmeeting (bijvoorbeeld via informatie van internet of via gaming) wordt een 
nieuwe techniek toegepast. Gezamenlijk kijken naar een  voorbeeld. Ook via instructies van 
fabrikanten en collegiale kennisoverdracht of kennisoverdracht  in de lijn. Soms is de basiskennis 
beperkt, blijkt als men met een nieuwe ontwikkeling aan de slag gaat. Soms moet men weer terug 
naar de basis om de aanpassing te begrijpen. Er ligt dan een rol voor de opleider om de basiskennis 
te vergroten. Tegenwoordig is de techniek heel makkelijk gemaakt, bijvoorbeeld door printplaatjes, 
maar men moet begrijpen welke techniek er achter  zit. Het is een goede ontwikkeling dat de mentor 
steeds meer terugkomt. Niet allemaal georganiseerd, maar veelal op een informele manier.  
 
Wat doet de opleider? 

- Ontwikkelen van materiaal 
- Mentorschap: een lerende organisatie bouwen en facilitairen: trainen van mentoren. 

Leercultuur op de manier neerzetten, waarop het bedrijf de mensen kan enthousiasmeren.  
- Trainen op de werkplek, in een cursuslokaal of via e-learning.  

o korte cyclische cursussen op het gebied van techniek 
o bbl-leerwegen 
o praktisch leidinggeven: hoe kun je dat organiseren.  

 
Communicatieve en sociale vaardigheden worden zowel informeel  geleerd als formeel getraind. Het 
is een belangrijk aspect, zeker ook in de training Leidinggeven. Zowel op school als informeel worden 
deze vaardigheden opgedaan, maar het is lastig om te beantwoorden op welke manier. Dat is zo 
divers. Ieder heeft zijn eigen aandachtspunten.  

 
  



 

39 
 

De technische installatiebranche is een heel diverse branche qua grootte van bedrijven. In de lerende 
organisaties vind je ook collegiaal leren. Het merendeel van de bedrijven is MKB en je komt veel 
kleine bedrijven tegen. De rol van de werkgever is dan bepalend hoe er geleerd wordt. Grote bedrijven 
zijn daar bewuster mee bezig. Er komen steeds meer ’mengbedrijven’ (installatie en elektro), 
waardoor er een ander soort medewerker binnen is gekomen (de monteur gas/water/water van de 
ondergrondse infra is een andere medewerker).   
 
Leren oudere medewerkers meer of minder informeel en zijn de manieren waarop men leert anders 
per leeftijdsgroep?  
Op dit moment hebben bedrijven met drie doelgroepen te maken: 

- Ouderen die de basis helemaal snappen en in de vingers hebben en soms moeite hebben 
met modernisering ervan en minder goed overweg kunnen social media en computers. 

- Groep daaronder die veel heeft geleerd in de praktijk en zelf kennis gaat vergaren over 
nieuwe technieken op de markt. Zij  zoeken zelf op internet. 

- Jongeren die opgevoed zijn met het gebruik internet en social media toepassen.  
De leeftijd bepaalt dus de manier van leren.  
 
Opvallend voor de doelgroep is dat de elektromonteur vroeger het slimste jongetje van de klas was. 
Zij willen uitzoeken.  
 
Er is zeker een verband tussen leren en functie. De werkvoorbereider bijvoorbeeld is van oudsher 
gewend om bij te blijven. Het is een meer homogene groep en hebben steeds diverse ontwikkelingen 
meegemaakt. Bijvoorbeeld van tekenbord naar CAD-tekenen. Voor hen is leren veel meer een 
natuurlijke weg. Medewerkers op een hoger niveau zullen zich moeten blijven ontwikkelen om bij te 
blijven in het vak. Daarvoor moeten medewerkers ook zelf investeren, want anders blijft men achter en 
dat is sneller zichtbaar. De hbo-er gaat er veelal op een andere manier mee om. De computer heeft al 
lang z’n intrede gedaan in het vak.  
 
Sommige technische medewerkers op technische vakgebieden waren uitgeleerd op een gegeven 
gebied en zaten aan de top van hun mogelijkheden in de functie. Zij konden alleen carrière maken 
door door te stromen naar de functie van projectleider. Maar daar bleek soms dat het hen ontbrak aan 
competenties voor bijvoorbeeld financiële verantwoordelijk of het aansturen van mensen.   
Dat leverde soms 3 ‘verliezers’ op. Nu wordt er veel meer gekeken naar competenties.  
 
Bestaan er verschillen tussen mannen en vrouwen? Nauwelijks vrouwen in de branche, dus geen 
goed antwoord te geven. 
 
Zijn er nog andere verschillen binnen het medewerkersbestand als het gaat om informeel leren? 
De leercultuur binnen het bedrijf is belangrijk. Is leren onderdeel van het bedrijf? Hoe is 
kennisoverdracht binnen het bedrijf georganiseerd? Als er een leercultuur is ontstaan, dan zoeken 
mensen elkaar (spontaan) op.   
 
Het vakgebied is soms ook bepalend. Is het een nichemarkt, waar technische ontwikkelingen 
razendsnel gaan of gaat het om een veel traditioneler vakgebied? Het vakgebied bepaalt soms dat er 
op een andere manier gedacht en meegedacht wordt: de  Willie Wortels.  
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 

- Leerling-gezelsysteem weer invoeren: coaching on the job. 
- Mentorschap. In de praktijk moeten ervaren en zichtbaar maken.   
- Fouten maken mag, binnen kaders. Leren fouten maken tijdens de controles/in gebruik stellen 

van apparaten. Hier zijn steeds minder mogelijkheden toe door de dreiging van advocaten en 
storingen die soms verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Oefenen in trainingsopstelling en 
zorgen dat het geleerde binnen het bedrijf besproken wordt.   
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Verankering van leercultuur in het bedrijf. Soms zie je dat door verandering van manager, de hele 
leercultuur weggeslagen wordt. Er wordt in het leren nog veel ‘door de mens‘ bepaalt. 
 
Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
In Lissabon bepaalt: leven lang leren. Daarnaast is vereiste scholing vastgelegd. Eigen 
verantwoordelijkheid van de medewerker is belangrijk. Je zult je moeten blijven ontwikkelen om jezelf 
‘employabel’ te houden. Medewerkers moeten duidelijk voor ogen hebben waar men in de toekomst 
wil staan.  
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
Dit doen ze al, door allerlei initiatieven en het conditioneren van nieuwe ontwikkelingen. 
Mogelijkheden voor de branche bekijken en het beschikbaar stellen van kennis en financiële 
middelen. 
 
Leercultuur bevorderen, door aandacht voor  POP/ BOP en de OSR-regeling. Bedrijven krijgen de 
mogelijkheden en hulp.  
 
De bracheorganisaties zouden kunnen kijken naar het verschil tussen grootte van bedrijven. Met 
name de kleine bedrijven facilitairen, want daar is het nog vaak: baas’ wil is wet. Het ontbreekt nog 
vaak aan visionair denken. Coax-lassen wordt bijvoorbeeld nog veel getraind, maar Nederland 
‘verglasvezelt’ snel. Bedrijven zouden meer  gericht moeten zijn op de toekomst en medewerkers op 
hun eigen employability.  
 
De beweging dat techneuten ook al de bedrijven opzoeken met visie voor de toekomst, is nog 
nauwelijks te zien. Er is toch nog een traditioneel patroon zichtbaar. Bedrijven met visie zijn vaker 
succesvol: door informeel leren (als gevolg van leercultuur) zijn medewerkers in staat naar hun eigen 
werk/leeromgeving te kijken: zaken zouden slimmer en anders kunnen. Dat vindt direct z’n weerslag in 
de werkprocessen.  
 
Informeel leren kan ook gestuurd worden, bijvoorbeeld door de inzet van Serious gaming.  
Dit zou een instrument voor de toekomst kunnen zijn, voor met name jongeren. De ontwikkeling op dit 
gebied gaat snel.  
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Gesprek met een opleidingsontwikkelaar en docent  bij een opleidingsbedrijf 
 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. 
De eerste manier is via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot 
een vakdiploma. De tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt. De 
derde manier is: informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en 
trainingen.  
 
Hoe wordt er informeel geleerd door de medewerkers in de branche? 
De ontwikkelaar gelooft in leren in de praktijk. Blending learning: steeds weer combineren van allerlei 
zaken (technologie, types instructie, leertheoretische uitgangspunten of didactische strategieën).  
Informeel leren (zeker bij jonge jongens) staat of valt met goede begeleiding: meelopen met ervaren 
collega. De theorie is de basis, maar door het meelopen leren ze het geleerde toepassen. Leerlingen 
hebben in hun hoofd nog vaak een tussenschot tussen wat ze in de theorie leren en opdoen tijdens 
het werken. Hetgeen ze geleerd hebben op school wordt weer via ‘ctr alt del’ gewist, alsof het 
helemaal los staat van het vak. 
 
Informeel leren op de werkplek leren is  belangrijk. De makke van informeel leren is dat men 
verkeerde dingen leert of van anderen overneemt. Zonder de juiste theoretische basis gaan ze alleen 
maar trucjes leren. Bij complexe zaken gaat men dan de mist in.  De theoretische basis moet worden 
omgezet in een praktische omgeving. De ontwikkelaar is een voorstander van ‘uitproberen’, maar in 
de industriële omgeving brengt dat beperkingen met zich mee qua beveiliging of kosten of dreigend 
productieverlies: veel handelingen kunnen niet worden uitgevoerd. Dus heeft het bedrijf zelf in de 
buurt een veilige leeromgeving gecreëerd die dicht bij de praktijk aansluit. Heel gericht handelingen 
leren, in een veilige omgeving. Opdrachten met problemen worden gefaseerd aangeboden. Daar kan 
men oefenen wat buiten in de bedrijven niet kan. In de productie-omgeving moet de  klus uitgevoerd 
worden en moeten leerlingen/medewerkers niet zeuren. Men leert niet om initiatief te nemen en men 
mag  niet zonder toestemming aan de installatie komen. Hierdoor wordt de beginnende leerling soms 
geremd, want die wil de theorie toepassen.  

 
Hoe zit het met vaste medewerkers? Er is een duidelijke splitsing: een deel dat tevreden is met de 
functie en gaat op ervaring drijven. Pakken alleen zaken op die nodig zijn, bijvoorbeeld 
veiligheidstraining. Een andere deel werkt meer zelfstandig (veelal niveau 4) en is eerder bereid tot 
leren. Met ondersteuning wel doen: fabrikantentrainingen, her- of bijscholing volgen of zelfstudie.  
Maar vaak door werkdruk is zelfstudie buiten beeld. Het huidige leren is veelal gericht op het huidige 
bedrijf waar men werkt. Men heeft veel op ervaring opgedaan, maar in een nieuwe omgeving blijkt dat 
ze er vaak niet meer uitkomen en zich weer volledig moeten inleven. De employability is beperkt in de 
sector. 

 
In het bedrijf lopen verschillende medewerkers. Ook is er verschil tussen de aannemers en eigen 
personeel. De ervaren werknemer wordt  door de leidinggevende en/of engineer bijgepraat over wat 
men tegenkomt.  De hbo-geschoolde of zeer ervaren doorgegroeide mensen zouden dit moeten doen. 
Maar dit gebeurt onvoldoende door tijdsdruk, of te weinig kennis van de werkvloer. Mbo-ers worden 
veel meer  rechtstreeks aangestuurd: van a naar b en dit moet het resultaat zijn: weinig zelf uitzoeken, 
geen tijd en ruimte. Bedrijven bieden weinig ruimte voor ‘proberen en leren’. Ze staan commercieel 
onder enorme druk, de marges zijn erg klein.  
 
Veel leerlingen worden puur ingezet in de productie. Het leereffect gaat naar de achtergrond. Zeker 
jongens die een duwtje in de rug nodig hebben, komen minder ver dan je zou willen. 
 
We kunnen als opleider veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden, maar men leert snel door  
zich aan te passen aan de geldende omgangsvormen in het bedrijf. Soms moet dat kwaadschiks: op 
tijd komen, de veiligheidsspullen voor elkaar hebben. ‘Pas je maar aan het team’. Standaard-
vaardigheden groeien met het volwassen worden. 18-24 jaar: groeien naarmate ze leren in de praktijk. 
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Gewoon meedraaien en leren: bij klanten schoenen uit, stofzuiger vragen etc. Het is natuurlijk 
afhankelijk van de collega’s of ze dit wil overbrengen.  
 
Verschillen tussen groepen medewerkers 
Leren oudere medewerkers meer of minder informeel en zijn de manieren waarop men leert anders 
per leeftijdsgroep? De jongere generatie is handiger met computers (en denken dat alles op te lossen 
is via computers!). Er is een generatieverschil, gekoppeld aan de manier van genoten onderwijs: 
competentiegericht leren tegenover de klassieke methode.  Medewerkers die volgens het 
competentiegericht leren hebben geleerd zijn jonger en staan aan het begin van hun carrière. Zij 
kunnen best wat op papier zetten, maar missen de parate kennis en vaardigheden om problemen op 
te lossen. Oudere medewerker zien de noodzaak vaak  wel.  Leren anders, en moeten soms 
methodes die ze hebben aangeleerd weer afleren.  
 
Jongeren kunnen alles opzoeken, maar het is vooral vluchtige kennis. Ouderen pakken het wat 
pragmatischer op, kennen de risico’s en zijn meer bereid is te leren.  
 
Leren is ook afhankelijk van het niveau waarop men functioneert. Monteurs en onderhoudsmonteurs 
hebben weinig analytisch vermogen, nemen weinig zelf initiatief.  Vaak moet de leidinggevende/ 
opdrachtgever exact zeggen wat men moet doen. ‘Men doet, voordat men denkt’. Medewerkers op 
een hoger niveau kunnen uit de voeten met een globalere opdracht: meer zelfstandig oplossen. Hoe 
ze dat doen? Bij leveranciers training volgen, instructie lezen, filteren van informatie, zelf bedenken 
hoe het te maken via overleg met elkaar. Succeservaring laten opdoen. 
 
Over het algemeen: scholieren leven erg in de schoolwereld leven: leven van vakantie naar vakantie.  
Wat je moet leren is voor school, voor de toets. Goede begeleiding en structuur aanbieden is 
belangrijk. Gevoel met het bedrijfsleven krijgen.  
 
Jongeren hebben ‘wikipedia-kennis’. Lijkt goed, maar in praktijk gewoon mee aan de slag gaan is 
lastig. Een manier om het wel te leren is door ‘het hoofd te laten stoten’: uitzoeken en snappen.   
 
Bestaan er verschillen tussen mannen en vrouwen? De instroom van vrouwen in de branche is nihil.  
Vrouwen zijn wel gemotiveerder en komen verder in het bedrijf. Zij groeien  harder, communicatie is 
beter en hebben meer ambitie, want ze moeten zich waarmaken. Vrouwen hebben vaker een duidelijk 
beeld waar ze heen willen.  
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 
De leercultuur is heel bepalend. Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden: na zoveel jaren kunnen 
medewerkers rouleren, met als effect dat bedrijven zich veel meer ontwikkelen als bedrijf. 
Promotie: naar een ander onderdeel van het bedrijf en dat geeft voordeel op de nieuwe plek (frisse 
blik, andere capaciteiten) en groei voor de medewerker zelf (moet zich weer inleren). Grotere 
organisaties hebben alleen die mogelijkheid.  
Mogelijkheden: 

- Motiveren om medewerker aan de gang te houden: trainingen aanbieden. Het ritme van leren 
vasthouden .  

- Plan hebben: waar wil ik naar toe als bedrijf. 
- ‘Ik doe het ook voor mezelf’-stimuleren.  
- Functie-roulatie (maar alleen weggelegd voor grote bedrijven). 

 
Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
In lagere functies zie je dat medewerkers nog weinig leren; zij drijven op ervaring en hebben grote 
kans op  ‘inkakken’.  Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Vanuit ontwikkeling kunnen medewerkers 
nieuwe dingen blijven leren, je moet bijblijven. Houding is nu nog veel: ‘klaar met school, ik hoef nooit 
meer te leren’. Maar techniek verandert snel, producten wijzigen steeds.  
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Welke rol spelen opleiders hierin? 
Bewustwording van ‘leven lang leren’ moet meer gebeuren. Maar daar moeten we niet het ‘gewone 
reguliere onderwijs’ mee belasten.   
 
Het blijft belangrijk dat er binnen het vakgebied kennis bijgebracht blijft worden. Carrièretraject via 
mbo/hbo stroomlijnen en oog hebben voor her- en bijscholingstrajecten. De motivatie hangt af van de 
(leer)cultuur van het bedrijf en daar kun je weinig aan doen als opleider.  
 
Op dit moment zie je dat de economische situatie bepaalt. 
 
Locatie coachen door opleider? Effectief? Dit is bijna niet te doen, want het is moeilijk om dat in de 
praktijk te realiseren. Goede interne begeleiding, iemand met sociale vaardigheden, is effectiever dan 
externe coaching.  
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen?  
Korte trainingen en cursussen blijven aanbieden. Trainingen die passen binnen de ontwikkeling van 
vakmensen. Ze moeten aan de gang blijven. De maatschappij verandert en de werknemer moet 
vooruit, ook voor zijn of haar eigen ontwikkeling.  
 
Leren moet gefaciliteerd blijven. Door tijdsdruk wordt er weinig tot niets aan formeel leren gedaan en 
het door het wegvallen van subsidies worden alleen de verplichte zaken getraind. Leren heeft een 
meerwaarde, maar die hangt sterk af van de bedrijfscultuur af. Daar kun je weinig aan doen als 
brancheorganisatie.  
 
Opmerking: er is betrekkelijk weinig aandacht voor ontwikkeling in de techniek, met name voor bbl-ers 
(overheidsbeleid). Bedrijven moeten in de toekomst veel nieuwe arbeidsplekken invullen. Branche-
organisaties en opleiders blijven een belangrijke rol spelen om medewerkers te werven en houden.  
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Gesprek met een directeur van een opleidingsbedrijf 
 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. 
De eerste manier is via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot 
een vakdiploma. De tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt.  De 
derde manier is: informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en 
trainingen. Hoe gaan bedrijven om met informeel leren? 
 
Verschillen in onderwerp 
Wij denken dat de mate en de manier van informeel leren  wel verschillend is naargelang het 
onderwerp. Klopt dit? 
- technische vakkennis 
Door het regulier onderwijs krijgen de mensen een basisniveau. De reguliere opleidingen leiden op tot 
het rijbewijs, maar het `leren autorijden` doe je binnen het bedrijf. 
 
Men leert door te doen. Er wordt binnen het bedrijf vooral veer voorgedaan. Voordoen en nadoen. 
Men werkt veel in ploegen. Nieuwe junior-medewerkers komen in een team en er ontstaat een 
mentorschap. Mensen in administratieve functies werken meer alleen en moeten het meer zelf 
uitzoeken en krijgen ook vaak cursussen. Ze zijn vaak zelfstandig verantwoordelijk voor een taak. Men 
wordt dan wel ingewerkt, maar voor complexere zaken krijgt men vaak een externe training, b.v. Excel 
of Word. 
 
-  technische vaardigheden 
Via voordoen en nadoen, en door mentorschap. 
 
- overige vakkennis (b.v. administratief of logistiek et cetera) 
Op administratief gebied leren ze dus veel via cursussen en trainingen. Als het bedrijf kiest voor een 
ander computersysteem bijvoorbeeld, dan leren de mensen dat via een cursus. Weinig via informeel 
leren.  
 
-  communicatieve  en sociale vaardigheden 
Op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden zoals leidinggeven, klantgericht handelen 
en zo, veranderen de eisen van klanten. De klant wil weten wat er gebeurt, en waarom het gebeurt. 
Vaak moeten medewerkers de communicatie en klantgerichtheid informeel leren. Bedrijven zijn vaak 
niet bereid de medewerker daar een training voor te geven. De communicatieve en sociale 
competenties bepalen uiteindelijk hoe ver de medewerker kan doorgroeien. Die bepalen vaak het 
carrière-pad.   
 
Bij communicatietrainingen hebben medewerkers vaak nog iets van: “wat moet ik hiermee?” 
Communicatietrainingen zitten wat dichter op de ziel, ‘het zijn’ van de mens. Als je als bedrijf niet goed 
uitdraagt wat daarvan de bedoeling is, dan wordt dat lastig. Tijdens een training moet je eerst door 
allerlei weerstanden heen, voordat ze echt iets leren.  
 
Binnen de bedrijven zelf kun je op dit gebied niet heel veel doen. Maar je kunt er wel de aandacht voor 
vangen als je duidelijk maakt dat het gaat om wat je klanten belangrijk vinden. Maar dan nog pakken 
veel bedrijven het niet op. Men ziet de kansen niet.  
 
Bedrijven moeten ten eerste veel meer duidelijk maken aan de medewerker wat men op dat gebied 
van hem of haar verwacht. En men beoordeelt aan het karakter van de persoon of het de moeite zou 
lonen hem op dat gebied te trainen. Iemand die slecht communiceert geeft men vaak geen training.  
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Als een bedrijf sociale en communicatieve vaardigheden belangrijk vindt, kan men het volgende doen: 
- Intern afspraken maken over omgangsvormen, zodat je het juiste gedrag ook intern leert. 
- intern afspraken maken over hoe je elkaar aanspreekt, belangstelling hebben voor elkaar et 

cetera. Dat werkt goed en die bedrijven scoren ook. Dat zijn de meer innovatieve bedrijven. 
Die hebben klantgerichtheid nadrukkelijker in hun focus. 

- De ondernemer moet ook het goede voorbeeld geven. Kernwoorden zijn: 
o belangstelling naar elkaar toe 
o verantwoordelijkheid nemen. 

 
Verschillen tussen groepen medewerkers 
Jongere medewerkers zijn anders dan vroeger. Die denken veel meer in beelden en plaatjes. I-pads/ 
tablets zullen een grotere rol gaan spelen. Voor jongeren zal dat handiger zijn dan een manual op het 
werk. Jongeren vinden lezen lastig.  Beeldend leren wordt steeds belangrijker. De jongere zapt ook 
graag. Veel bedrijven zijn hier nog onvoldoende op ingericht. De oudere medewerkers hebben dat 
veel minder.  
 
Door de veranderde aard van de leerling heeft de organisatie al docenten vervangen.  
 
Er zullen verschillen zijn tussen de functiegroepen, ook in informeel leren. Maar verschillen hebben 
toch vooral met leeftijd te maken. Ook tussen mannen en vrouwen zullen er verschillen zijn, maar er 
zijn weinig vrouwen in de branche. 
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 
Veel bedrijven zijn nu bezig de organisatie af te bouwen, om meer te gaan werken met zzp-ers. Maar 
juist dan is het van belang dat je die mensen goed stuurt. ‘Ze gaan wel met jouw bus en 
bedrijfskleding op pad, en moeten jou goed vertegenwoordigen’. 
 
Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
Bedrijven kunnen meer verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf leggen. Bedrijven organiseren 
bijvoorbeeld  intern toolboxmeetings op het gebied van VCA. Eens per maand op een middag, waarbij 
medewerkers iets vertellen over ontwikkelingen en/of technieken. Hier kun je informatie uitwisselen, 
maar het is ook een kans om de betrokkenheid intern te vergroten. Je kunt die toolboxen onder de 
medewerkers verdelen. Iemand zoekt iets uit en vertelt het aan zijn collega’s. 
 
Of als iemand extern een training heeft gevolgd kan hij daarna aan zijn collega’s vertellen wat hij 
geleerd heeft. Hier zou nog meer gestructureerde aandacht voor moeten komen.  
 
Ook de cultuur in het bedrijf is belangrijk. De kwaliteiten van de voorman of leidinggevend monteur zijn 
eveneens belangrijk. Als die niet de juiste vaardigheden heeft (begrip voor de leerling e.d.) wordt het 
begeleiden en leren lastig .  
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
OTIB doet al iets met Skillsmanager. Daarmee kun je in het HRM-beleid veel duidelijker met 
medewerkers bespreken waar nog aandachtspunten liggen. Wat verwachten wij als organisatie voor 
verbeterpunten? En daarbij wordt ook gekeken naar communicatie en sociale vaardigheden.  
 
Je zou bedrijven kunnen helpen hoe om te gaan met het beoordelen en verbeteren van 
communicatieve en sociale vaardigheden binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld door bedrijven daar 
workshops in geven. Je zou bedrijven elkaar kunnen laten vertellen wat ze kunnen doen om het bedrijf 
beter in te richten. Leidinggevenden moeten ook een goed voorbeeld geven. 
 
Een visie van ondernemers op leerbeleid is er vaak niet. Die zien de noodzaak niet of hebben er geen 
tijd voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Bedrijven zijn niet ingericht op communicatie. Mensen (jongeren) veranderen continu. Een monteur 
die zelf een jonge zoon heeft zal misschien ook beter omgaan met een leerling dan een oudere 
monteur die al lang uit de kinderen is. En dat is zonde, want met technische jonge jongens moet je wel 
zuinig zijn. 
 
Bedrijven willen best geholpen worden om die stappen maken. Je zou regionaal sessies kunnen 
organiseren, in de vorm van “kleine proeverijen”: rond een bepaald thema een spreker laten komen 
over een bepaald thema. Hierdoor worden ze aan het denken gezet. Wat kun je met een bepaald iets, 
wat kan het betekenen voor je bedrijf?  
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Gesprek met een directeur bij een opleider  
 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. De eerste manier is 
via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot een vakdiploma. De 
tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt. De derde manier is: 
informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en trainingen.  
 
De directeur herkent deze indeling, maar zegt dat de derde soort (het informeel leren) weinig in beeld 
in is bij technische mensen. Leren is nog vooral op training gaan. Het is een mannenwereld met 
‘baasjes, die het allemaal wel weten’. De opleider biedt vooral soft-skills trainingen en coaching. Maar 
voor de technische mensen blijft techniek het belangrijkst. Men is moeilijk aan te spreken op 
(veranderen van) softskills.  

 
De opleider gaat uit van het TAAMS-principe. 

0. Prikkelen (Teasen) 
1. Nadenken (Awareness) 
2. Actie  
3. Monitoren: intervisie/coaching 
4. Supporten: bijblijven / aan herinneren door filmpjes te sturen  

 
De leerling-gezelmethode zou weer terug moeten komen om met name van elkaar te leren en daar 
bewust mee om te gaan. Nu zie je dat jonge werknemers en leerlingen vaak het verkeerde voorbeeld 
krijgen. ‘Als er iets fout gaat is het huis te klein en als er iets goed is gedaan hoor je niets’.  
Technische vaardigheden leren ze vooral door het te doen. Belangrijk is om daar bij aan te sluiten bij 
de belevingswereld van de leerlingen. Ook in communicatieve vaardigheden moet ‘getraind’ worden, 
maar dat begint bij het goede voorbeeld.  
 
Leren van de fouten die gemaakt worden, wordt nog veel te weinig gedaan. Het is toch veelal een 
groep mannen die vooral de handen wil/moet laten wapperen en dus gewoon begint. Het besef dat 
het ook anders kan (bijvoorbeeld eerst nadenken voor je begint), en realiseren er dan anders kan, wat  
er fout gaat, is er weinig. Dit zou niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever moeten zijn 
(‘die heeft al veel op z’n bordje’), maar het besef moet juist bij de werknemers liggen.  
 
Leven lang leren: werken aan je eigen ontwikkeling en dus aan je eigen toekomst. 
 
Intervisie wordt helemaal niet gedaan in de branche. Toolboxmeeting was een mooie manier om daar 
ook bij stil te staan.  
 
Verschillen tussen groepen medewerkers 
Verschillen hangen vooral samen met leeftijd gekoppeld aan niveau en natuurlijk persoonlijkheid. 
Mbo-ers werken vooral voor het geld en laten het op zich afkomen. Hbo-ers in de techniek zoeken 
meer de uitdaging en doen dit werk om problemen op te lossen. Nemen meer zelf initiatief in leren.  
 
Ook in de manier waarop ze omgaan met e-learning verschilt. Mbo-ers willen leren door games en 
dus spelend leren, hbo-ers gaan veel meer zoeken.  
 
De branche is nog steeds zo dat medewerkers kennis voor zichzelf willen houden en niet uitwisselen. 
Kenniskringen kom je bijna niet tegen. Directeuren zijn veel meer relatiegericht en kom je tegen in 
netwerkkringen (‘haantjes’) en niet in kenniskringen. Verschil in functies vooral door verschil in 
persoonlijkheden: de salesmensen blijven redelijk bij met nieuwe ontwikkelingen. Zij blijven oefenen in 
nieuwe zaken.  
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De nieuwe generatie directeuren doet het wel anders. 
- Willen leidinggevende die hen tegenspreken; 
- Willen het niet doen zoals hun vader het deed; 
- Zoeken andersoortige medewerkers (en sturen soms medewerkers weg). 

 
Vrouwen staan veel meer open voor feedback van anderen en durven eerder te erkennen dat ze iets 
niet weten, niet snappen of lastig vinden.  
 
Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 
‘Leren is niet altijd leuk’. Soms moet het wel, anders loop je aan tegen je eigen grenzen of tegen die 
van de organisatie. ‘Kansen zien’ en daar is soms zachte dwang van de organisatie voor nodig.  Als 
organisatie heb je er ook iets aan als je medewerkers leren en nieuwe dingen eigen maken. Dus daar 
moet je de ruimte voor geven. Het eigen bedrijf kan er verder mee en de medewerker werkt aan zijn 
persoonlijke groei en wordt daardoor beter inzetbaar op de arbeidsmarkt (toekomst). De werkgever 
heeft ook een taak om te zorgen dat medewerkers nog goed liggen op de arbeidsmarkt, desnoods 
met zachte dwang.  
Mogelijkheden: 

- Complimenten geven: goed gedaan! Anders dan een jaar geleden. 
- Fouten durven toegeven aan elkaar, zodat je kunt groeien als bedrijf. 
- Datgene wat opgedaan is bij trainingen verankeren in de organisatie: monitoren. Kan door 

aanstellen van interne of externe coach. 
- Ruimte en de tijd bieden om stil te staan bij het werk.  
- Zachte dwang toepassen. 

 
Hoe kunnen de medewerkers zelf het informeel leren stimuleren? 
Medewerkers zouden zich veel meer af moeten vragen waar ze nu staan in hun eigen ontwikkeling. 
Soms zie je al jaren van tevoren dat een functiegroep zal verdwijnen, maar komen mensen niet in 
beweging. Kun je nog vijf jaar vooruit in deze baan bij deze werkgever? Is dit vol te houden tot je 
pensioen? Er zijn heel veel gratis te downloaden coachingsprogramma’s of cursussen. Gebruik de 
internettools die er zijn. Bijvoorbeeld Jobnavigator of de digitale loopbaancoach.  
 
Maak gebruik van de technologische ontwikkelingen en technieken: gebruik I-pad en I-phone. Maak 
gebruik van e-learning. En wordt leergierig.  Beweeg. 
 
Welke rol spelen opleiders hierin? 
De wereld van de opleiders is nog steeds die van ‘spruitjes’: ouderwetse methoden als klassikaal 
werken, uit de werksetting halen. Kostbaar: verletkosten en de productie ligt stil. 
Facilitairen op de werkvloer en dan op het moment dat het nodig is/gebruikt gaat worden, in 
combinatie met e-learning, zodat de theorie vooraf zelf doorgenomen kan worden en er op de 
werkplek geoefend kan worden. 
Voorbeeld van een traject door dit bedrijf met RBPI: training communiceren 

- e-learning vooraf 
- e-coaching 
- inbreken tijdens het overleg door de trainer: feedback 
- e-coaching 
- intervisie. 

 
Drie dagen op de hei werkt niet meer. Trainen zou compacter (niet 2 dagen, maar 8 keer 2 uur), 
individueler, meer coachend dan ’klassikale lesboer’ en op het juiste moment moeten. Technische 
trainingen en andere trainingen die medewerkers op eigen initiatief volgen voor eigen ontwikkeling 
zouden in de avonduren en ’s avonds gevolgd moeten worden. Men moet bijleren om breder op de 
arbeidsmarkt inzetbaar te kunnen zijn.  
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Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
Goed dat er zo’n onderzoek komt naar informeel leren.  
 
Taak van de gelieerde organisaties is om cursussen en e-learning te blijven stimuleren. Ook 
communicatietrainingen. Medewerkers zijn wel klantvriendelijk, maar nog weinig klantgericht 
(meedenken met wat de klant wil/dat wat de klant wil uitvogelen ook al is het niet gangbaar etc.).   
 
Ontwikkelingen blijven stimuleren: zoeken naar nieuwe vormen van training/coaching.  
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Gesprek met een hoofd opleiding bij een opleidingsbedrijf 
 
 
Medewerkers in bedrijven in de installatiebranche leren op grofweg drie manieren. De eerste manier is 
via het regulier beroepsonderwijs, dus de mbo- en hbo-opleidingen, die leiden tot een vakdiploma. De 
tweede manier is via cursussen en trainingen die men buiten het bedrijf volgt. De derde manier is: 
informeel, dus op alle andere manieren dan in het vakonderwijs of via cursussen en trainingen. 
Voorbeelden zijn: door zelf dingen uit te proberen, door informatie op te zoeken in handleidingen, door 
collega’s te raadplegen, via instructies of trainingen binnen het eigen bedrijf, door collega’s onder 
elkaar.  
 
Het opleidingsbedrijf biedt trainingen op zowel de 1e als 2e manier, voor volwassenonderwijs. Het 
bedrijf is een particuliere aanbieder. Er zijn modules samengesteld (modulenmatrix) en inmiddels 
accreditatie voor een aantal mbo-crebo’s, zoals servicemonteur en storingsmonteur geregeld. De 
opleider heeft een eigen indeling qua niveau.  

1= check: herkennen van componenten en begrippen en de samenhang = mbo 2 
2= maintain: schema lezen en storingen zoeken en oplossen = mbo 3 
3= prevent: complexe storingen zoeken en oplossen en analyse = mbo 4 
4= design 

 Dit voor diverse vakgebieden.  Klassikaal onderwijs met techniek op tafel (mobiel practicum).  
 
Hoe ziet informeel leren eruit? 
Technische vakkennis wordt vooral bijgebracht via korte, goed georganiseerde trainingen. Het moet to 
the point zijn en aansluiten bij de behoefte die er is: wat komt men tekort of waar heeft het bedrijf 
behoefte aan? Daarnaast wordt vakkennis opgedaan door elkaar tijdens het werken te stimuleren, te 
corrigeren, en elkaar aan te steken.  
 
Technische vaardigheden worden opgedaan door te werken en wat men tekort komt bij te spijkeren.  
Communicatieve vaardigheden en andere soft-skills kunnen worden getraind door presentaties in een 
training te maken. Maar vooral door te doen in het werk. In het mbo-onderwijs ligt veel te veel nadruk 
om soft-skills en andere verplichte zaken (in het kader van burgerschap), terwijl de techniek tekort 
schiet.  
 
Trend in de techniek is dat medewerkers steeds meer allround moeten zijn. Een mechanieker moet 
ook verstand hebben van elektro en vise versa.  Hierdoor kunnen medewerkers nog efficiënter werken 
en de machinestilstand terugbrengen. 60% van de trainingen die de opleider verzorgt is in-company, 
met de eigen machines van de bedrijven (industrie).  
 
De visie van de opleider is die van generiek opleiden: anders leren denken, zodat het ook toe te 
passen is op andere systemen. Medewerkers anders laten leren kijken en leren hoe processen 
werken (via stamkaarten). Ze gaan uit van de cirkel van Kolb, Socrates (veel vragen stellen en er zijn 
geen antwoorden) en concentrisch werken.  
 
Leren is voor veel medewerkers in de branche nog steeds naar school of op training gaan. 
Volwassenen leren vooral door korte instructies en niet door theorieboeken. Interactief en met veel 
interactie in de klas. Terugkoppelen welke kennis is opgedaan en gebruik maken van de kennis die er 
in de groep zit. Op die manier wordt ook de leercultuur van het bedrijf gestimuleerd. Dit toepassen in 
de training en hopen dat men elkaar later ook bevraagd en open staat voor vragen. Winst is dat 
medewerkers met veel plezier naar school gaan en ‘zelfs in de rij staan voor de volgende cursus’.  
Leren dat leren leuk is.  
 
De cursisten zijn vooral doeners. En door te doen en te ontdekken komen ze een stap verder. Volgens 
het hoofd opleiding zit er weinig verschil in niveau 2, 3 en 4 in de manier waarop men leert.  
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Hoe kan het bedrijf het informeel leren ondersteunen of faciliteren? 
Bedrijven moeten concrete doelstellingen formuleren. Een gemeenschappelijk, haalbaar doel. En als 
daar uit komt dat kennis in het bedrijf niet voldoende is, dan moet men bekijken wat men hier aan gaat 
doen. En dan zou met 20% inspanning een rendement van 80% gehaald moeten kunnen worden, 
door gericht medewerkers te trainen. ‘Pak dan niet alles tegelijk aan, maar kijk wat echt nodig is’. 
 
Werk als bedrijf aan de leercultuur: leren is leuk.  
 
Verzamel als bedrijf de ‘net-niet ongelukken’ en dan wordt vaak duidelijk waar het aan schort.  
 
Tijdens werkoverleg aandacht hebben voor ontwikkeling en techniek. 
 
Nazorg aanbieden na een training: een externe coach die ondersteunt bij de implementatie van zaken 
die bij de training aan bod kwamen bijvoorbeeld het opstellen van een meldingsformulier.  
 
Medewerkers moeten zichzelf open willen stellen naar elkaar en willen uitwisselen.  
 
Welke rol spelen opleiders hierin? 
Opleiders moeten zorgen dat leren ook echt leuk is. Dus niet de opleiding beginnen met taal, 
burgerschap etc. en later pas aan de slag met de praktijk van de techniek. Dit gebeurt nog veel te veel 
in het mbo-onderwijs door ROC’s (kosten), waardoor studenten niet enthousiast worden.  
 
Hoe kunnen de brancheorganisaties (UNETO-VNI en de NVKL) en het opleidingsfonds OTIB het 
informeel leren stimuleren en ondersteunen? 
Blijven investeren in (actuele) trainingen.  
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Bijeenkomst bij een bedrijf in de installatietechniek met 220 medewerkers 
Aanwezig:  business developer, servicemonteur/auditor, stagiair, servicemonteur, 
opleidingscoördinator 
 
 
We proberen er achter te komen hoe je als bedrijf meer kunt halen uit informeel leren. Informeel leren 
is alle andere dingen dan opleiding. Hoe kun je dit als bedrijf stimuleren?  
Opleidingen en cursussen blijven belangrijk, maar hoe kun je ontwikkeling van medewerkers nog 
meer verbeteren? 
 
Hoe gaat dat in zijn werk bij dit bedrijf?  
 
- Leren van je eigen fouten: proberen en zien waar het mis gaat. En onderbouwen waar het mis 

gaat.  
Beter leermoment kun je niet hebben. Het kost meer tijd, maar je vergeet het nooit meer.  
Als er een fout is gemaakt, dan goed uitzoeken en met elkaar bespreken hoe het heeft kunnen 
gebeuren. Soms ter plekke bespreken met collega of via achterban op kantoor. En soms bespreken in 
werkoverleg met het team.  
Als er schade ontstaat dan wordt het wel beschreven,  uitgezocht en op papier gezet. Maar over het 
algemeen gaat uitwisseling en kennisoverdracht informeel en vertelt men elkaar en helpt men elkaar 
om hier verder in te komen. Door onderlinge discussie probeert men er uit te komen hoe iets is 
kunnen ontstaan. Wat is de oorzaak? En wat zijn de oplossingen? 
 
Is dit spontaan? Niet alleen spontaan, maar ook bewust vormgegeven. Voorheen werd zo’n voorval 
tussen de middag besproken (toeval), later pas gestructureerd opgepakt en is toen onderdeel uit gaan 
maken van het werkoverleg. Vooral van elkaar geleerd van de storingen die wat vaker voorkomen; zo 
en zo zit de oplossing. Soms is dat niet de meest voor de hand liggende oplossing soms, en ook goed 
om met elkaar te bespreken of er ook andere oplossingen zijn. En of deze oplossing in alle gevallen 
werkt.  
 
- Trial en error: gewoon maar proberen.  
Dit wordt niet echt  vastgelegd, maar onderlinge communicatie hierover is belangrijk. En datgene wat 
door ervaring opgedaan is, delen met anderen. Voorbeeld is afwijkende geluid van het toestel 
opnemen en met elkaar uitwisselen. 
Houden bij de mensen die het nodig hebben, heeft geen zin om het op een bedrijfsbureau neer te 
leggen of daar vast te leggen. Maar bespreek het met degene voor wie het van belang is.  
 
- Vraag een collega mee en laat ‘m er blanco naar kijken (vanuit verschillende kanten naar 

probleem kijken).  
Doel is oplossingen vinden tot tevredenheid van de klant. Niet breder getrokken, bijvoorbeeld niet naar 
de klant. Samenwerking (soms ook wel de fabrikant) is belangrijk. 
 
- Attitude: we willen dat medewerkers gaan begrijpen wat ze doen en er over nadenken. 
Iets geprobeerd: probleem x opgelost, maar alleen maar kunstje geleerd en niet veel over nagedacht. 
Bedrijf wil dat medewerkers het gaan begrijpen. Technisch coördinator: niet voorkauwen, maar in 
gesprek gaan over wat heb je dan gedaan? Bij een ingewikkelde storing of een probleem dat zich niet 
laat verhelpen, eerst zelf bedenken, dan telefonische ondersteuning en daarna technisch coördinator 
inschakelen. Kijken wat er gebeurt.  
 
- Kennisoverdracht in werkoverleg: vast agendapunt is Techniek 
Informatie over een onderwerp dat speelt en dat wordt voorbereid door iemand. Kan de technisch 
coördinator zijn of een technisch specialist (per team aangesteld). Dus een collega vertelt iets, 
bijvoorbeeld gebruik van nieuwe Unicorpijpen. Deze pijpen zien er aan de buitenkant hetzelfde uit als 
oude pijpen, maar de weerstand is anders dan koperen pijpen en de diameter is anders. Dus 
kennisoverdracht, maar ook uitwisselen van ervaringen in het werken met. Het onderwerp is 
afhankelijk wat er speelt. Soms 2x per maand uitwisseling/kennisoverdracht en soms niet. 
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Techniek is in de structuur losgekoppeld los van het organisatorische. Binnen team iemand is iemand 
verantwoordelijk gemaakt voor de techniek. Technisch specialist in ieder team. Deze is de vraagbaak, 
maar is ook iemand die naar de plek gaat waar storing is,  indien de monteurs er uiteindelijk zelf niet 
(naar tevredenheid van de klant) uitkomen. De technisch specialist is ook een spil in de contacten met 
klant, woningbouwvereniging, monteurs etc.  
 
Monteurs informeren elkaar. Ook de technisch specialisten hebben met elkaar overleg (informeel en 
geformaliseerd).  
 
Daarnaast een technisch coördinator, die ook contacten heeft met leverancier en tussen commercie 
en techniek (begrijpen elkaar soms niet) ‘bemiddelt’. Mooi om te zien dat de snelheid waarmee een 
probleem opgelost wordt, door informele werkwijze, groter is. Het probleem is dus eerder verholpen. 
 
- (Spontaan) Georganiseerd kennisoverdracht: team in de regio komt naar de interne 

instructieruimte. En wisselen met elkaar uit.  
Anders dan voorheen hebben ook de minder ervaren of jonge medewerkers iets in te brengen. 
Vroeger zag je dat de ervaren medewerker die kennis bezat die vooral voor zichtzelf wilde houden: 
dan ben ik baas. Nu wordt er meer van elkaar geleerd: van jong en oud. Ook ervaren monteurs 
merken dat ze soms tekort komen: die geen begeleiding hebben gehad. Zij gaan wel in overleg met 
nieuwe monteurs: vertel mij even hoe je dat doet.  
 
- Uitdaging meegeven of zorgen dat medewerkers getriggerd worden.  
Het zijn veelal doeners in de branche. Er zijn er weinig die intrinsiek gemotiveerd zijn en zelf aan de 
slag gaan met zelfstudie of persoonlijke ontwikkeling. Dus geven we ze een uitdaging mee: zorgen dat 
er wat te leren valt. Proberen dat in het dagelijkse werk te doen, maar zit ook ingebouwd in de audits 
die de eerste jaren (nieuwe medewerkers) gehouden worden. De auditor vraagt of ze volgende week 
woensdag iets kunnen vertellen of laten zien over bijvoorbeeld warmtepompen. Hij triggert ze dat ze 
informatie hebben verzameld.  

 
In het systeem van opleiden en kwaliteit is een basisniveau (kennis, vaardigheden en houding) 
vastgelegd. Aan die standaard moet iedereen minimaal voldoen.  Ook is er een ideale situatie (doel) 
omschreven. Medewerkers moeten op den duur allen tussen die bandbreedte kunnen werken. Dat 
word ‘afgedwongen’ door de structuur van audits.  Normen zijn vastgelegd en via toetsen wordt 
bekeken of men eraan voldoet. Bij nieuwe medewerkers wordt die procedure automatisch gestart. 
 
Voorheen waren sommige werknemers goed in het verbergen van gebreken. Nu is daar een 
assessment ingevoerd, voor alle medewerkers. In eerste instantie waren medewerkers die al langer in 
dienst zijn, huiverig voor wat men met de info gaat doen, maar het is de basis voor die individuele 
werknemer om op een hoger plan te komen. Spiegel voorhouden: verrast dat ze het zouden 
willen/kunnen halen (doel gesteld qua kwaliteit). Investering is de moeite waard. Cursus zelf 
ontwikkeld toen en nu zelf conclusies laten trekken. Zelf onderdelen gemaakt waar ze iets van willen 
weten. Kennis hebben om vaardigheden goed te beheersen.  
 
Wat heb je nodig voor het vak: nu zelf beoordelen, wat kom ik tekort: cursus in willen. Alles op 
vrijwillige basis, maar ze zien medewerkers stappen maken.  De groep medewerkers die onder die 
basisnorm lag, is aan de slag gegaan om bij het uitgangspunt (doel) te komen. Zijn ze in staat om 
binnen de bandbreedte te komen? Is positief meegevallen. Meer mensen die gewoon die gesteld 
kwaliteitsnorm (ondergrens) halen.  
 
Er is veel energie gestoken aan de voorkant: nieuwe medewerkers die audits doen. Inwerktraject voor 
nieuwe medewerkers en bbl-ers. Het is niet zo dat als iemand een diploma heeft altijd het vak goed 
beheerst. De werkelijkheid is anders. Dus wordt er getest, bijvoorbeeld op analytisch vermogen. 
Steeds uitgaan van de kwaliteit voor de klant. Halve dag: testen en onderdelen benoemen: in beeld 
krijgen waar moet nog bijgeschoold worden en wat hij wel beheerst. Soms moeten ze onderaan 
beginnen, ook de mensen met een vakdiploma en ervaring elders.  
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Minder behoefte aan producttrainingen (basis is er). Nu is er bij ervaren medewerkers die al langer 
werken (bijv. technische specialist) het gevoel dat er niet zo veel meer gebeurd op het gebied van 
scholing. Daar nu weer meer op richten.  
 
Klantgerichtheid/sociale vaardigheden is ook onderdeel van informeel leren en wordt ook bij de audits 
meegenomen. Ook formeel aandacht voor: cursus klantgerichtheid voor iedereen, gegeven door een 
extern bureau. Maar hoe je met elkaar omgaat en wat de sociale normen zijn wordt ook als onderwerp 
bij inwerkprogramma behandeld, bijvoorbeeld over seksuele intimidatie.  
Vaardigheden op het gebied van leidinggeven: managementcursus is de basis. Wordt daarin getraind.  
 
- Elkaar rechtstreeks aanspreken op opmerkingen die niet gepast zijn. Een andere collega kan 

daar last mee krijgen bij de klant.  
Elkaar aanspreken gebeurt ook wel individueel, tussen monteurs onderling. Klachten worden altijd 
teruggekoppeld en ook rechtstreeks met de monteur besproken.  
 
 
Stimuleren om te leren 
Voorwaarden: 
-  verantwoordelijkheid geven aan mensen.  
Nieuwe directeur die geeft mensen verantwoordelijkheid en neemt afstand: geeft vertrouwen. Geeft 
opdracht en resultaat aan. Daar heeft medewerker ook iets in te brengen. Ruimte geven en 
vertrouwen geven  is belangrijk. Evenals inspraak.  
 
-  Functie in redelijke vrijheid invullen. Wel begeleiding bieden, maar eigen nadruk mogen 
leggen. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen. Wel toezien (criteria aangeven), maar de wijze 
van uitvoering ligt in ieders hand.  
 
Leercultuur en sfeer is merkbaar.  Nieuwe medewerkers pas twee weken aan de slag en komt van 
ander bedrijf. Gezien dat er kansen zijn om door te groeien. Bij vorige de werkgever: iets bedacht 
maar geen kans, omdat de baas de baas was. Dan houdt het op. ‘Dat laat ik het maar zo’. Van alles 
uitproberen: stimuleren jezelf te ontwikkelen: dus moet je zelf stappen zetten.  
 
- Gesprekken monteurs/sfeer: informeel en toch is het beter geregeld. Uitwisseling is normaal. 
 
- Vrijheid in kiezen van scholing, wordt niet zo herkend. Formele training moet praktisch zijn. Veelal 
doeners, dus concreet zijn: waar kan ik naar toe en wat zijn de mogelijkheden. Toepasbaar en 
praktisch. Bij dit bedrijf wordt veel intern geschoold. Is handig en to the point, maar het nadeel is dat 
men wel steeds dezelfde gezichten tegenkomt.  
 
- Variatie in taken is belangrijk voor de uitdaging: onderhoud en service loopt meer door elkaar heen. 
Het bedrijf is bezig met een systeem waardoor inzetten van medewerkers steeds meer gebeurt op 
basis van kennis en kunde (audit en voorwaarden). Die is goed in … , dus  je weet waar je 
medewerkers het best in kunt zetten. Doel is om medewerkers die breder inzetbaar. Dat  zal beter 
beloond worden, dus interessant om te verdiepen en te verbreden. Organisatorisch beheersen is 
lastig, maar komt nu een systeem voor. 
 
-  Is er afwisseling tussen rust en drukke werkzaamheden, zodat er ruimte is voor zelfreflectie? De 
werkdruk bepaalt: in auditperiode wel geregeld dat er tijd/ruimte is voor reflectie.  POP invullen is ook 
een moment en ook functioneringsgesprek. Maar op de werkvloer is men hier niet bewust van. Lastig 
om dat in te passen. 
 
Monteurs soms ‘vies druk’. Half uur langer nodig voor een klus, de dag zit volgepropt en dan is de 
kans op fouten maken groter. Minder tijd om te leren. Werken vanuit je ervaring.  
 
Bewuster mee omgaan: Soms is er tijd over of kun je onderweg via handsfree het contact met 
collega’s gebruiken om te reflecteren en dus te leren. Het bedrijf gaat nog verder nadenken over hoe 
tijd te krijgen voor reflectie.  
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-  Ontwikkelen is wel bedrijfsgericht. Ook de trainingen gaan in dat belang. Dus het bedrijf is niet 
bewust bezig met dat medewerkers ook buiten het werk kunnen leren.  
 
-   Goed contact met leidinggevende/collega’s: aandacht voor leren.  
Door cursus ondersteund, maar hoe je leiding moet geven is iets wat je vooral informeel leert. Er is 
intervisie tussen leidinggevenden: maandelijks overleg tussen de teamcoördinatoren.  
 
Men is steeds meer bereid tot uitwisseling en delen van kennis en ervaringen. Vroeger werd kennis bij 
zichzelf gehouden (onderscheiden van anderen. Waardoor is dat veranderd? Dit is doorbroken door 
de opleidingscoördinator. Voorheen was er een klein kringetje van medewerkers  die goed met de 
opleider op kon schieten en zij werden bevoorrecht in trainingen. Nu moet en mag iedereen trainingen 
krijgen.  
 
Er is een sfeer gecreëerd dat men zich kwetsbaar kan opstellen in een trainingssituatie. Nu mag men 
zeggen dat iemand iets niets beheerst en aangeven wat nodig is. Hierdoor is het mogelijk om ‘iemand 
groter te maken’. Voorwaarde is dat je jezelf ook kwetsbaar durft op te stellen. Zelf niet de wijsheid in 
pacht hebben. Dan durft een ander zich ook makkelijker kwetsbaar op te stellen.  
 
Vraag van de opleidingscoördinator: Houdt men zich bij dit onderzoek/bij OTIB ook bezig met 
ontwikkeling informeel leren ten opzichte van de omgeving?. Producten en diensten veranderen: waar 
gaan we naar toe? Informeel leren op het brancheniveau? Bijvoorbeeld kennis delen tussen bedrijven 
(kenniscarroussel).  
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Bijeenkomst bij een bedrijf in de elektrotechniek met 380 medewerkers 
Aanwezig: projectleider, tekenaar/engineer, werkvoorbereider  
 
 
We proberen er achter te komen hoe je als bedrijf meer kunt halen uit informeel leren. Informeel leren 
is alle andere dingen dan opleiding. Hoe kun je dit als bedrijf stimuleren?  
Opleidingen en cursussen blijven belangrijk, maar hoe kun je ontwikkeling van medewerkers nog 
meer verbeteren? 
 
Hoe ziet informeel leren eruit bij dit bedrijf?  
 
Alternatieve vormen van leren 
- Je leert het meeste in de praktijk.  Het is vooral eerst zelf doen. Als je er niet uitkomt, dan laat je 

een collega er naar kijken. Of zorgen dat er een systeem is dat een (ervaren) collega er naar kijkt.  
De geïnterviewden vormen een vast team. Zitten iedere week met elkaar om tafel, op een vast tijdstip. 
Nemen dan de lopende projecten door en wisselen ideeën uit. 
 
Uitwisseling/overdracht/kennisdeling is per project georganiseerd. Nu is dit team bezig met één 
hoofdproject. Ook nog een vaste leidinggevende. De uitvoerder op de bouw is de contactpersoon met 
de uitvoering.   
 
Leren is ontwikkelen. Het is de leidinggevende/projectleider die collega’s daar in stuurt.  
 
Opleidingen en trainingen, zijn vooral gericht op technische vaardigheden.Communicatie en sociale 
vaardigheden leer je niet op school. Heeft veel met ervaring te maken. 
 
- Open kantoortuin. Men vangt veel op van elkaar. “Dat had ik laatst ook“.  
Dit is het voordeel van een open kantoortuin: signalen oppikken. Nadeel is de concentratie,  soms snel 
afgeleid. Dit team zit niet als projectteam samen bij elkaar in een cluster in de open ruimte. Zitten een  
stuk van een elkaar af in de tuin, met eigen groep collega’s, dus nog extra input/uitwisselings-
mogelijkheden met andere disciplines.   
 
- Informatiestromen: Technisch beschrijving/bestek: tekst en uitleg door projectleider. Zo kom je 

aan informatie. 
 
- Je leert iedere dag. Je probeert uit, je bevraagt collega’s, je volgt een opleiding. Kennis opdoen uit 

het veld of intern via anderen.  
Je moet zelf de uitdaging zoeken: proberen om boven je max uit te komen. En ook uitdaging bieden 
aan anderen. Ontwikkelen heeft tot gevolg functie-stijging: opleiding en kennis vergaren: uit veld of 
intern. Tijdens een cursus zorgen dat je zelf de koppeling met je werk maakt: grenzen verleggen voor 
jezelf. Proberen om boven je max te komen. De grenzen van je collega’s verleggen: ontplooien en 
doorgroeien: waar wil ik over 3 jaar staan. Daar moet je zelf invulling aan geven of het kan door het 
bedrijf (ontwikkelingsadviseur kan hierin adviseren) worden gestimuleerd: heb je er zelf over 
nagedacht en ga je dat invullen?  
 
- Eigen initiatief is erg belangrijk.  
Jezelf praktische vragen stellen in het werk en oplossingen zoeken. Technisch: tekenen en ter 
controle voorleggen aan collega. Die kan vragen stellen, zodat de ander conclusie kan trekken.  
 
- Spiegelen met ervaren collega: andere functie, maar ook vanuit een ander perspectief bekijken.  
Kennis uit ervaring is moeilijk te wegen. Basisvaardigheden in opleiding, maar een deel wordt slechts 
in de praktijk gebruikt.  
 
- Elkaar helpen is de cultuur. Ook onderling met collega’s: eerst zelf samen uitkomen, en dan naar 

ervaren collega’s.  
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Er zijn bijvoorbeeld veel programma’s om een offerte te maken. Kom je er zelf niet uit, dan bij een 
collega terecht die het al eens gedaan heeft.  Dit gebeurt spontaan in dit bedrijf.  Dit is wederzijds zo:  
ligt aan het bedrijf. Van orgine een familiebedrijf. Lage drempel: je  kunt ook zo bij de directeur terecht.  
 
Kennis is macht, maar daar word je als bedrijf niet beter van. Dus het komt weinig voor dat 
medewerkers hun ervaring/kennis voor zich willen houden. Er is een open bedrijfscultuur. Geen 
hiërarchie, geen hokjescultuur, maar open staan voor elkaar. Het team ziet dit als verademing. 
Iedereen een eigen hok is niet bevorderlijk. 
 
Persoonskenmerken spelen ook een rol: de een is behulpzaam, de ander wil liever niet gestoord 
worden etc. 
 
Hoe bevorder je informeel leren?  
- Zo open mogelijk, nooit in hokjes verstoppen, maar samen werken in kantoortuinen.  
Ook verschillende vakrichtingen bij elkaar ‘aan een blok’: dan steek je wat van elkaar op. 
Geven en nemen. Als familiebedrijf ingericht. Samen doen! Feedback. 
 
- Jaarlijkse interne kennisdeling bij evaluatie grote disciplinaire projecten 
Er is jaarlijks een intern kennisdelingsmoment: daar worden juridische dingen besproken of 
aandachtspunten/ervaringen vanuit een leverancier. Project-evaluatie: wat ging er goed/ wat ging niet 
goed/wat zijn oorzaken/hoe kan het beter? Dit is voor zowel de  binnen- als buitendienst.  
Uitwisselingsronde houden onder de medewerkers, waar ze hun ervaringen kunnen melden: 
verslaglegging en dat weer uitdelen. Met elkaar bespreken. 
 
- Eigen kennissysteem opgezet: een collega is bezig met het opzetten van een soort ‘wikipedia’. 
Het is een informatie-vraagbaak: heb je een vraag en kijk dan in de Wiki, misschien vind je daar het  
antwoord. Hoe de status op dit moment is, is onduidelijk.  
 
- Trainingen en cursussen aanbieden: gevoel hebben zelf invulling te geven aan de training. 
Uitgaan van de wensen van medewerkers is hierin belangrijk. Voor verschillende vestigingen is er 
bijvoorbeeld een update verlichtingsberekeningscursus gehouden. Niet centraal aangestuurd, maar 
uitgegaan van een behoefte. Dan is er veel mogelijk, qua kosten en beschikbaarheid. Niet verplichten 
om iets te doen, maar de wensvraag invullen. Niet iets opgedrongen krijgen.  
 
- Jaarlijkse twee gesprekken: beoordelingsgesprek en jaargesprek over toekomstvisie 
Medewerkers worden gestimuleerd zichzelf de vraag te stellen: waar wil ik staan over drie jaar staan? 
Studiebehoeften komen tijdens de gesprekken aan de orde.  
 
- Wekelijks projectoverleg/multidisciplinair overleg 2 wekelijks. Met z’n allen.  
 
Klantcontact/sociale aspect: veelal door informele leren  en feedback geven/krijgen op dat terrein. De 
sfeer in het bedrijf is zo dat men elkaar kan wijzen op. Dit is georganiseerd ‘in de lijn’ (medewerker-
leidinggevende), maar ook onderling is er ruimte voor.  
 
Maar bij sociale vaardigheden is het vaak zo dat als je het niet aanvoelt, zul je er geen ster in worden. 
Wel kun je van tevoren bedenken wie je tegenover je hebt.   
 
Verschillen  tussen de binnendienst- en buitenmedewerkers?  
Op de bouw: documenten wordt aangeleverd en de werkvoorbereider gaat wekelijks naar de bouw 
voor tekst en uitleg: zit in de informatiestroom (veel via internet). Aansturing van medewerkers op de 
bouwplaats door de chef-monteur: de oudste en ervaren monteur. Aan de chef-monteur worden 
vragen aan gesteld (cursus praktijkbegeleider gehad) en zorgt voor de begeleiding van jonge jongens 
en leerlingen in hun traject naar boven, via de eigen bedrijfsschool. Er is veelal een individueel  
trainingsprogramma, met behulp van de interne bedrijfsschool: voor bbl-ers en ook voor vakvolwassen 
medewerkers, bijvoorbeeld Spoedcursus beveiligingsmonteur. 
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Heerst er op de bouw dezelfde open cultuur? Ja, in principe wel. Maar natuurlijk is dit per persoon 
verschillend. Bewust laten worden waar ze mee bezig zijn, waar ze voor staan. Sterktes en zwaktes: 
de juiste persoon op de juiste plek. Pro-actieve houding hierin is belangrijk. De bedrijfsschool kent 
voorselectie. De houding van leerlingen is van groot  belang. 
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Bijeenkomst bij een bedrijf in de industriële elektrotechniek met 300 
medewerkers  
Aanwezig: voorman, eerste monteur, eerste monteur, monteur,  monteur in opleiding.  
 
 
We proberen er achter te komen hoe je als bedrijf meer kunt halen uit informeel leren. Informeel leren 
is alle andere dingen dan opleiding. Hoe kun je dit als bedrijf stimuleren?  
Opleidingen en cursussen blijven belangrijk, maar hoe kun je ontwikkeling van medewerkers nog 
meer verbeteren? 
 
Hoe ziet informeel leren eruit bij dit bedrijf?  
Wat je moet kunnen voor het werk, leer je het beste door het te doen. Je leert altijd wat van anderen. 
Dat kan een klant zijn, mensen met wie je werkt of van je omgeving. 
 
Is kennisoverdracht en leren van elkaar gestructureerd in dit bedrijf? Het is niet vast georganiseerd in 
het bedrijf. Gebeurt niet, alleen in de eigen praktijk. 
Vaste momenten voor overdracht en uitwisseling als werkoverleg op een vast moment in de week of 
samen een project bespreken, dat gebeurt eigenlijk niet bij dit bedrijf, maar het zou wel goed zijn. 
Problemen die je tegenkomt, daar kan een ander wat van opsteken. Wordt niet uitgewisseld en 
iedereen moet steeds zelf het wiel uitvinden of tegen hetzelfde probleem aanlopen. Nu via een collega 
of een projectleider vaak vooraf vragen of als het niet duidelijk is of als de leerling het niet weet. Dan 
wel navragen.  
 
Het is heel verschillend of er begeleiding of ondersteuning is. Ik val wel onder een leidinggevende als 
leerling (niv. 3 bezig en al diploma niv. 2), maar sta vaak alleen in de werkplaats. Er is wel controle op 
het werk. Wel een controle, maar vaak geen terugkoppeling. Als ik het niet weet, dan vraag ik het na.  
 
Iemand met meer kennis: ik weet veel, dan houd ik dat voor me. Dit wordt ervaren als de standaard bij 
het bedrijf: niet delen. Collega’s willen het niet. Of kunnen het niet overbrengen.  
 
Je gaat naar een klus en als je daar een probleem tegenkomt probeer je dit zelf op te lossen door te 
proberen (vallen en opstaan). Als een collega hetzelfde overkomt bij een ander bedrijf, dan moet die 
het ook weer zelf uitproberen en er achter komen. Die moet weer opnieuw het wiel uitvinden. Geen 
systeem om terug te koppelen. 
 
Wel is er een Forum (soort kennisbank) gestart. Iedereen zou er op kunnen. Topics voor problemen, 
handleidingen etc. Medewerkers zouden daar ook hun ervaringen en vragen op kunnen zetten. Maar 
het is nog niet bij iedereen bekend dat dit er is/komt.  Het is de bedoeling dat het groter wordt, nu in de 
testfase.  
 
Alles gaat met internet op de zaak. Server op de zaak en daar zit de informatie (opdrachten en 
handleiding) in. Zit je in het buitenland dan kun je inloggen op het Forum, in plaats van uren met je 
collega’s aan de lijn hangen om te overleggen. Voor de afdeling Service gaat het naar verwachting 
wel werken, als men maar wil delen. En dat is per persoon verschillend en sterk afhankelijk met wie je 
werkt: iemand die niet wil delen, iemand die niet kan delen, iemand die niet wil leren. 
 
Dus hoe doen ze het nu? Hoe komen ze verder in hun vak? 

- Vragen aan directe collega of leidinggevende collega. Hulp vanaf het bedrijf zelf 
(ontwerper/engineering/werkvoorbereider) vragen. Op eigen initiatief.  

- Vallen en opstaan. Nieuw systeem om mee te werken, mocht geen specifieke cursus volgen 
(was al bezig met een opleiding). Twee mappen gehaald bij het interne opleidingscentrum en 
zelf maar gaan kijken: het zou makkelijker kunnen. Zelf uitzoeken kost dus nog meer.  

- Op internet zoeken. Op de zaak is altijd een server aanwezig.  
- Zelf de werkvoorbereider bellen. 
- Er zijn wisselingen binnen afdelingen, dus functieroulatie en ‘snuffelstages’, maar veel op 

eigen initiatief. 
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- Informatie met elkaar delen is zeker niet gewoon. Je moet er zelf om vragen. Wel  iedere 
maand toolboxmeeting die verplicht is.  
 

De geïnterviewden komen in de praktijk vaak tegen dat het bedrijf of collega’s denken dat als je de 
opleiding op niveau 2 hebt gehaald, dat je dan alles al kunt. Dit zou moeten veranderen, aldus de 
leerling die bezig is met niveau 3. Meer gerichte opleidingen en cursussen in het vakgebied zou best 
prettig zijn. Hij is nu zelf bezig met een project, mag eigenlijk niet, maar doe het wel.  
 
Leercultuur 
Er wordt weinig gesproken over leren; er is geen tijd, alles moet snel af. Veelal haastwerk en vaak 
overwerken.  
 
De cultuur die er heerst is die van ‘Ga er maar mee aan de slag, ook al heb je nog nooit die pomp 
gezien’. Doe je het fout, daar leer je van. Het is een manier die je nooit meer vergeet, maar soms kost 
het heel veel tijd om zelf te moeten zoeken. En zijn er eenvoudige tips of andere ervaringen die 
handig zouden zijn.  
 
Een leerling wordt wel gekoppeld aan een ervaren collega. De leerling loopt mee met bijvoorbeeld het 
in bedrijf stellen, dus aan de slag. Het gaat om een paar weken meelopen. Ook als je klaar bent met 
de opleiding zou het goed zijn om met een meer ervaren collega mee te lopen of samen te werken. 
Daar zou meer aandacht voor moeten zijn.  
 
‘De slimmeren stoppen ze bij elkaar’.  Er zou kritischer gekeken kunnen worden naar de samenstelling 
van teams.  
 
Er zou meer gebruik kunnen worden gemaakt van de eigen scholingsfaciliteiten. Medewerkers van de 
buitenmontage ook in het opleidingscentrum neer zetten: opfrissen en aan de slag gaan om te 
oefenen. Alle faciliteiten  zijn binnen het bedrijf voorhanden, maar worden niet of nauwelijks gebruikt 
door vakvolwassen medewerkers. Feeling krijgen en houden, dus ook de ervaren mensen, is 
belangrijk.  
 
Alles blijft natuurlijk wel afhankelijk van de persoon met wie je werkt en van de omvang van het werk. 
Er zijn directe contacten met projectleider. 
 
Koppels bestaan in andere bedrijven of er is wekelijks overleg. Waarom hier niet? 
Heeft ook te maken met het soort bedrijf: veel ‘en route’, en voor langere tijd op een klus aanwezig. 
Monteurs moeten ook veel alleen werken. Chef-monteurs hebben wel hun overleg, en ook 
projectleiders wel, maar leerling/monteur in opleiding moet het vooral zelf aangeven. Soms als 
opdracht wel (tijdens de opleidingsfase), maar zeker niet standaard.  
 
Communicatie is minimaal, feedback is er niet. ‘Je hoort het niet terug, ook niet als je iets fout hebt 
gedaan’. En ook niet als je iets goed hebt gedaan. Je  moet zelf de mond open doen. Je moet het zelf 
aangeven: daarom maar eerst vragen als je het niet weet, voordat het helemaal fout gaat.  
 
De praktijkopleider beaamt dat communicatie niet altijd het sterkst punt van de leidinggevende is die 
aanstuurt. Soms is een afdeling zo snel gegroeid en is de technische kennis en vaardigheden wel op 
peil, maar is het communiceren niet meegegroeid. 
 
 


