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Wanneer je als HRD-professional gevraagd wordt on-
dersteuning te bieden bij grootschalige verander -
trajecten, zoals strategietrajecten, procesverbetering, 
cultuurverandering of de samenvoeging van organi-
satieonderdelen, sta je voor de grote vraag hoe je dit 
het beste kunt aanpakken.
 
De casus Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een voor-
beeld van zo’n traject (zie kader 1). Hier bleek dat het 
leidinggevend kader in alle opzichten de dragende kern 
van de organisatie is en dat dit dan ook het primaire 
aangrijpingspunt moest zijn voor het inzetten van de 
verandering. 

In dit artikel laat ik zien hoe binnen de Veiligheidsregio 
Utrecht is ingezet op:
(1) versterking van het management, 
(2)  in de vorm van een cascademodel op alle  

organisatieniveaus, 
(3)  door optimale co-creatie,
(4)  in een uitgekiende combinatie van verschillende 

leerlijnen met off- en on-the-job leerinterventies. 

Deze uitgangspunten bleken tot de beste resultaten te 
leiden. Ik sluit het artikel af met een samenvatting van 
de belangrijkste succesfactoren.

Uitgangspunt 1. Leiderschap is vak-
manschap
Ter ondersteuning van het grootschalige ontwikkel-
traject heeft de VRU ervoor gekozen om via een stevig 

Bij een grootschalig verbetertraject kan versterking van het gehele leiding-

gevende kader een multipliereffect creëren. Hoe kun je een dynamisch 

 leiderschapstraject vormgeven zodat het daadwerkelijk impact heeft? In 

dit artikel beschrijf ik de gekozen aanpak binnen Veiligheidsregio Utrecht 

en wat de succesfactoren hierin bleken te zijn. 
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Leiderschap is  
vakmanschap

leiderschapsprogramma voor alle managementlagen 
tegelijk, haar gestelde ambities te realiseren. 
Een belangrijk uitgangspunt voor het gehele traject 
was om daartoe eerst een helder uitgangspunt vast te 
stellen: een gedeelde visie op leiderschap. Deze visie is 
als eerste - samen met diverse betrokkenen uit de or-
ganisatie - ontwikkeld, alvorens het leiderschapstraject 
verder vormgegeven kon worden (zie kader 2). 

Vakmanschap staat in de organisatie hoog in het vaan-
del en appelleert aan de trots van de professionals. 
Omdat leidinggeven niet direct als vak wordt gezien, 
is met opzet gekozen voor het motto: leiderschap is 
vakmanschap. De boodschap is duidelijk: ook leider-
schap is een vak. Training en opleiding zijn in de  
crisisbeheersing en brandweerorganisatie een continu 
en voor iedereen normaal proces. Wekelijks wordt met 
praktijksimulaties en incidenten geoefend om cruciale 
vaardigheden ‘in de uitruk’ te trainen. Het appel op alle 
leidinggevenden is dat leiderschap eveneens een vak 
is dat je niet alleen serieus moet nemen, maar ook 
moet trainen en oefenen.

Van deze leiderschapsvisie is vervolgens een aantal es-
sentiële competenties afgeleid, zoals resultaatgericht-
heid, sturen en verbinden, leren en reflecteren, orga-
nisatiebewustzijn en samenwerken. Drie van deze 
competenties vormden de rode draad voor het leider-
schapstraject; door deze generieke competenties over-
al toe te passen, creëert men immers eenheid in de 
gehele organisatie.
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Kader 1. Veiligheidsregio Utrecht
In 2013 zijn alle brandweerkorpsen van de 26 gemeenten 
in de regio Utrecht tezamen met de crisisbeheersing en de 
geneeskundige hulpverlening ondergebracht in één organisatie: 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), een organisatie van ca. 1.800 
medewerkers, waarvan ongeveer 1.200 vrijwilligers. 
Het was - en is nog steeds - een majeure opgave om alle verschil-
lende brandweerposten, inspecties en diensten onder één dak te 
verenigen. Er is op alle niveaus veel werk verzet om processen te 
stroomlijnen, de bedrijfsmatige aansturing te versterken en een 
gezamenlijke bedrijfscultuur te ontwikkelen. Daartoe zijn onder 
meer een aantal centrale kaders vastgesteld die van toepassing 

zijn op de gehele organisatie. Niet alleen de missie en visie zijn 
ontwikkeld, ook het ‘wat’ en het ‘hoe’ zijn kernachtig op hoofd-
lijnen bepaald.
 
Ook heeft de organisatie zichzelf een aantal essentiële ontwik-
kelopdrachten gesteld, die leidraad zijn bij de besturing en de 
jaarplannen van het management. Voorbeelden hiervan zijn: 
bevorderen van een transparante en veilige omgangscultuur, 
tegengaan van ‘eilanden’, verhogen van de professionaliteit, ont-
bureaucratiseren, versterken c.q. beheersen van de financiën en 
bedrijfsvoering, en verbeteren van het leidinggeven.

Uitgangspunt 2. Cascade-model
Een tweede belangrijk uitgangspunt van het gehele pro-
gramma was de zogenaamde ‘cascade aanpak’. Elke 
leeractiviteit van het leiderschapstraject werd voor de 
verschillende leidinggevende niveaus gegeven. Het to-
tale leidinggevende kader leerde daardoor volgens de-
zelfde modellen te werken en oefende dezelfde vaardig-
heden, zij het dat op elk niveau een bij dat niveau 
passende uitwerking werd geboden. Zo kon uniformiteit 
in de taal en begrippenkaders ontstaan en dat bevor-
derde de onderlinge communicatie en dóórwerking van 
het geleerde. In de planning werd ervoor gezorgd dat 
het hogere niveau de module telkens als eerste volgde. 
Enkele weken daarna volgde ‘de laag daaronder’ de-
zelfde module. Deze cascade maakte het mogelijk dat 
de leidinggevenden telkens het geleerde konden over-
dragen op de leidinggevenden ‘onder hen’ én met hen 
de voorbereiding voor hún module konden bespreken, 
waar dezelfde inhoud aan de orde zou komen. Vervol-
gens reflecteerden zij op de vraag hoe hun eigen voor-
beeldgedrag invloed had op de laag eronder. ‘Jullie men-
sen zullen over twee weken nagaan hoe jullie het doen’ 
was daarbij een uitnodigende reflectievraag. 

Uitgangspunt 3. Co-creatie
Het ontwikkelen en uitvoeren van het leiderschaps-
traject is volgens de EU-spelregels extern aanbesteed. 
De directie hechtte groot belang aan het leiderschaps-
traject en heeft met het voltallige directieteam beoor-
deeld met welk extern bureau ze het traject in co- 
creatie wilde vormgeven. Hierbij speelde niet alleen de 
kwaliteit van het aanbod, maar ook de klik met de 
verantwoordelijke uitvoerders van het traject een rol. 
Dit mede gezien het feit dat directie en HRM van meet 
af aan uit waren op intensieve samenwerking met het 
externe bureau. Niet alleen werd co-creatie tussen 
HRM en het externe bureau in de ontwikkelingsfase 
beoogd. Ook bij de uitvoering wilde de VRU zoveel 
mogelijk samenwerken, door de interne trainers over-
al in de programma’s als co-trainer te laten optreden. 

Elke groep had daartoe tijdens de uitvoering van het 
leertraject een vast trainerskoppel, bestaande uit een 

externe trainer en een co-trainer van de VRU. Deze 
samenwerking tussen extern bureau en interne oplei-
ders heeft veel meerwaarde opgeleverd. De organi satie-
thematiek en de actuele ontwikkelingen werden direct 
door de co-trainers ingebracht, met de eigen - voor de 
deelnemers herkenbare - taal en begrippen. Zo kon 
bijvoorbeeld worden ingespeeld op het uitgevoerde 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, de nieuw gepo-
sitioneerde jaardoelen en het initiatief om duurzame 
inzetbaarheid beter op de kaart te zetten. Ook konden 
co-trainers levendige praktijkcases presenteren, direct 
aan de werkpraktijk ontleend, en in rollenspelen uit-
spelen. Door de voortdurende aanwezigheid van de 
interne opleiders tijdens het programma, konden zij 
continu de vinger aan de pols houden, de kwaliteit van 
de training bewaken en direct bijsturen als daar aan-
leiding voor was. Het voordeel voor de externe trainers 
was dat ze direct in contact waren met de interne 
HRM-opdrachtgevers, waardoor ze adequaat konden 
afstemmen op de wensen en verwachtingen. Een bij-
komend, maar zeker niet onbelangrijk voordeel van de 
inzet van de co-trainers was dat de VRU een aanzien-
lijke kostenreductie kon realiseren in de uitvoering van 
de trainingen, omdat minder externe trainers nodig 
waren. Er werd geïnvesteerd in bijeenkomsten om de 
co-trainers waar nodig bij te spijkeren en vertrouwd te 
maken met relevante modellen en werkvormen. De 
trainers van de VRU hebben met veel ambitie en en-
thousiasme bijgedragen aan de programmaontwikke-
ling, het maken van materiaal en de begeleiding van 
tussentijdse bijeenkomsten. Door de inhoudelijke in-
breng van de VRU-trainers op het gebied van organi-
satieontwikkeling, actieve werkvormen en borging in 
de organisatie te combineren met de inhoudelijke ex-
pertise van het trainingsbureau, is de kwaliteit van het 
traject sterk vergroot. 

Uitgangspunt 4. Leerlijnen met off-the-
job en on-the-job leerinterventies
Nadat binnen de VRU de visie op leiderschap was ver-
taald naar essentiële leiderschapscompetenties, werden 
alle leidinggevenden in de gelegenheid gesteld om op 
basis van deze competenties een leiderschapsscan te 
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doen. Met behulp van vragenlijsten met zelfscore beoor-
deelden zij hun competenties, zodat ze inzicht kregen 
in hun sterke en zwakke punten. De uitkomsten van de 
zelfscan werden vervolgens besproken met de eigen 
leidinggevende. Bovendien ontstond hier de concrete 
input voor het ontwerp van het leiderschapstraject.

Uit de totale set van leiderschapscompetenties zijn drie 
focuscompetenties geselecteerd die de fundamenten 
voor het gehele programma vormden. Deze focus-
competenties zijn: 
• Leren en reflecteren. Zorgen voor de eigen ontwik-

keling en de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 
Terugkijken op het eigen functioneren (eventueel 
met hulp van de leidinggevende) en het gedrag 
daaraan aanpassen of ondernemen van ontwikkel-
acties om tot verbetering van eigen functioneren 
en vaardigheden te komen. Je kwetsbaar durven 
opstellen en fouten durven maken. Actief werken 
aan zelfontwikkeling.

• Sturen en verbinden. Het als leidinggevende tot 
stand brengen en stimuleren van samenwerking en 
synergie binnen de organisatie, onder meer door 
het stellen van gemeenschappelijke doelen, het 
aanspreken van medewerkers en het delegeren van 
taken die bijdragen aan een optimaal resultaat.  
Tonen van voorbeeldgedrag.

• Resultaatgerichtheid. Doelstellingen helder, concreet 
en meetbaar formuleren en duidelijke afspraken 
maken. Zich houden aan de voortgang en daarover 
informeren en rapporteren. Vooruit denken.

Op initiatief van de VRU werd gekozen voor het samen 
ontwerpen van een tailormade ‘Leiderschapsatelier’. Er 
is voorzien in een centrale start en afsluiting voor alle 
deelnemers. Met behulp van intensieve interne com-
municatie, posters, brochures, de algemeen directeur ‘op 
de zeepkist’ en Marc Lammers als gezaghebbende  
spreker, is een aansprekende en feestelijke kick-off ge-
organiseerd. De VRU heeft een mooi vormgegeven 

programma-overzicht gepresenteerd, cursusmateriaal 
uitgereikt en de planning voor het gehele traject ter  
beschikking gesteld. Zodoende waren alle deelnemers 
betrokken en goed voorbereid.
Het totale programma werd opgebouwd volgens een 
structuur waarbij de deelnemers een aantal parallelle 
leerlijnen volgen: trainingsbijeenkomsten, werkate-
liers, intervisie, best practices, projecten, online leren 
en themaspecials. Met deze leerinterventies is een 
continue vervlechting gerealiseerd tussen on-the-job 
en off-the-job leren. Daarmee is de mogelijkheid voor 
praktische toepasbaarheid, inbedding in de dagelijkse 
werkzaamheden en borging van het geleerde gecreëerd.

De concrete leerinterventies worden hieronder be-
schreven: eerst de off-the-job interventies en vervol-
gens de ondersteunende on-the-job leerinterventies.

Off-the-job interventies

Trainingsbijeenkomsten 
De 130 deelnemers zijn opgedeeld in leergroepen van 
tien à twaalf personen van vergelijkbaar niveau: zeven 
groepen uitvoerend niveau, twee groepen middel-
management, twee groepen hoger management en één 
groep op het hoogste niveau, bestaande uit het vol-
tallige directieteam. 
Elke leergroep volgde zes trainingsbijeenkomsten met 
een tussenliggende periode van twee à drie maanden. 
Ook het directieteam heeft dus alle modules gevolgd, 
zij het in een verkorte versie. 

Om maximaal aan te sluiten bij de organisatie- 
ontwikkelopdrachten en de generieke competenties 
(zie hiervoor) is een indeling gekozen met de volgende 
zes modules:
1. Leiderschap is vakmanschap
2. Sturen en verbinden (organisatieniveau)
3. Sturen op resultaten
4. Sturen en verbinden (medewerkers)
5. Leidinggeven aan verandering
6. Aansturing in jouw team.

In elk van de modules stonden een of meerdere focus-
competenties centraal. De inhoud en aanpak van 
trainings bijeenkomsten zijn tot stand gekomen met 
behulp van klankbordbijeenkomsten (zogenoemde 
designsessies) met een vertegenwoordiging van de 
deelnemers. Voor deze bijeenkomsten werd telkens 
een aantal doelgroepleden uitgenodigd. Dit creëerde 
extra betrokkenheid van de cursisten in het voortraject 
en zorgde voor afstemming van de programma-inhoud 
op de werkpraktijk van de deelnemers. 
Ook dit was een vorm van co-creatie, die bijdroeg aan 
de kracht van het traject.

Specials
Naast de zes vaste kernmodules, die alle deelnemers 
integraal volgden, heeft het externe bureau in nauwe 
samenwerking met HRM en de directie een zestal  

Kader 2. VRU Leiderschapsvisie
Ik geef leiding aan medewerkers

ik geef richting en ruimte
ik stimuleer en inspireer
ik stel grenzen en spreek aan

Ik geef leiding aan mijn organisatie als betrouwbare 
taakuitvoerder

ik handel vanuit het gezamenlijke belang en draag dit uit
ik weet mensen bij elkaar te brengen en te verbinden
ik stuur op resultaten en kwaliteit

Ik geeft leiding aan de ontwikkeling van de  
organisatie in haar omgeving

ik ben scherp op het ontwikkelen van mijn organisatie in 
haar omgeving
ik heb oog voor de context en ik bewaak de samenhang
ik maak als deskundige partner verbinding met de omgeving



31O&O / NR 2  2017

CASUS

‘specials’ ontwikkeld: trainingsmodules van (meren-
deels) één dag, waarin specifieke inzichten en vaardig-
heden werden uitgediept. Het betreft de specials:
• Integriteit
• Eigenaarschap
• Leidinggeven op afstand
• Effectief werken in een politiek bestuurlijke  

omgeving
• Medewerkers in beweging krijgen (omgaan met 

stagnatie)
• Slimmer werken.

De VRU heeft de eerste twee van deze specials verplicht 
gesteld voor alle deelnemers, gezien het grote belang 
van deze thema’s voor de hele organisatie. Uit de ove-
rige vier specials diende men er minstens één te kiezen. 
Om de wisselwerking en integratie tussen niveaus te 
stimuleren, konden leidinggevenden van verschillende 
hiërarchische niveaus aan de specials deelnemen.

Werkateliers
De tweede leerlijn is bedacht door de VRU en werd 
gevormd door de zogenaamde werkateliers. Halver-
wege de periode tussen twee trainingsbijeenkomsten 
kwam de leergroep een halve dag bij elkaar, onder lei-
ding van de VRU co-trainer. Tijdens dit werkatelier 
werd de theorie uit de voorgaande module herhaald, 
en wel op een bijzondere manier. De modellen hingen 
in postervorm aan de muur van de werkruimte, waar-
door een levendige en inspirerende ‘leerstraat’ werd 
gecreëerd. De praktijkopdrachten, die aan het eind van 
de trainingsbijeenkomsten waren verstrekt, werden in 
de groep gemonitord en besproken. Ook brachten de 
deelnemers de voortgang van hun persoonlijke leer-
doelen naar voren, soms plenair en soms in de vorm 
van onderlinge coaching.
De werkateliers hadden een dynamische, bijna speelse 
opzet, met veel nadruk op de zelfwerkzaamheid. De 
VRU-trainers zorgden echter voor structuur, waardoor 
vrijblijvendheid werd voorkomen. De ateliers waren 
vooral een (tussentijdse) stimulans voor ieders indivi-
duele leerproces en zorgden voor het op peil houden van 
de betrokkenheid tijdens de ‘on-the-job periode’. 

Best practices
Het bevorderen van samenwerking, reflectie en leren-
van-elkaar waren de hoofddoelen in dit traject. Daarom 
is een aparte leerlijn ‘best practices’ ontwikkeld. In elke 
leergroep zijn teams gevormd van 3 tot 4 personen, 
afkomstig van verschillende werkeenheden. Elk team 
heeft gedurende het traject een ‘best practice’ uitgeko-
zen, die als leerervaring voor de gehele leergroep kon 
dienen. Sommige teams hebben de leergroep een werk-
bezoek bij de werkplek van een van de cursisten laten 
brengen, anderen hebben extern een leeractiviteit 
georganiseerd. Zo is men met de gehele leergroep op 
bezoek gegaan bij een zorgorganisatie die met zelf-
sturende teams werkt en bij een woonleefgemeenschap 
om zich te oriënteren op de maatschappelijke impact 
van leidinggeven. 

Ondersteunende  
on-the-job leerinterventies 

Intervisie
Aan de werkateliers waren intervisiebijeenkomsten ge-
koppeld. Elke leergroep was opgedeeld in twee groepen 
van ca. vijf personen, die onder leiding van de VRU co-
trainer met elkaar begeleide intervisiesessies hielden. 
Mede door de koppeling aan de vooraf in een jaarkalen-
der vastgelegde werkateliers, was de opkomst bij de 
intervisiesessies hoog. Zo kon de – in de praktijk vaak 
voorkomende - gebrekkige opkomst bij intervisiebijeen-
komsten worden vermeden. De intervisie bleek één van 
de grootste successen van het traject. Deelnemers waar-
deerden het erg dat zij elkaar leerden kennen en van 
elkaar konden leren. Doordat de intervisie werd begeleid 
via een vooraf bepaald model (het tien-stappenmodel), 
werd gewerkt aan de competentie ‘Leren en reflecteren’. 
Juist een organisatie als de VRU is enorm sterk in het 
direct bedenken van oplossingen, en via deze werkvorm 
werd de hieraan tegenovergestelde competentie (over-
denken, begrijpen en dan pas handelen), die voor het 
management belangrijk is, ontwikkeld.

Projecten
Om te zorgen voor directe toepassing van het geleerde 
in de praktijk, was de leerlijn ‘projecten’ ontworpen. 
Deelnemers zouden in groepen van twee of drie per-
sonen een reëel bestaand project in de organisatie 
adopteren, en dit project van A tot Z, gedurende de 
looptijd van het Leiderschapsatelier, ten uitvoer bren-
gen. Op meerdere niveaus zouden effecten en leerop-
brengsten ‘geoogst’ kunnen worden: organisatiedoelen 
realiseren, leren samenwerken met collega’s van an-
dere afdelingen, vaardigheden versterken op het gebied 
van aansturen en resultaatgericht werken. Maar omdat 
de totale tijdsbelasting voor de deelnemers te groot 
zou worden, heeft de directie uiteindelijk besloten deze 
leerlijn te laten vervallen. Daarmee verviel een kans 
om de integratie tussen leren en werken te versterken. 
Echter, het projectmatig sturen en alles wat daarbij 
komt kijken (vooral: goed opdrachtgeverschap en een 
heldere rolafbakening) is tijdens de modules intensief 
aan de orde geweest.

Online leren
Hoewel het nut en de noodzaak niet ter discussie ston-
den, heeft de VRU bij aanvang van het traject niet 
meteen gekozen voor een digitale leeromgeving. Men 
schatte in dat de vertrouwdheid van de deelnemers 
met online leren nog niet zodanig was dat actief ge-
bruik zou worden gemaakt van een digitaal leerplat-
form. In de loop van het traject is het VRU intranet op 
het gebied van digitale leermodules geprofessionali-
seerd. Toen is gekozen voor het online ter beschikking 
stellen van alle in de trainingsmodules gebruikte mo-
dellen, in de vorm van Quick Reference Cards: ‘kaarten’ 
waarop de theorie en de toepassing in het kort staan 
samengevat. Deelnemers konden op hun telefoon via 
internet de modellen, stappenplannen, tips, etc.  
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oproepen, zodat men dit in het dagelijkse werk gemak-
kelijk als hulpmiddel kan gebruiken. Bijvoorbeeld ter 
voorbereiding op een teambijeenkomst of een  
coachinggesprek.

Succesfactoren 
Op het moment van schrijven is het traject bijna afge-
rond. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat het 
HRD-programma door de brede en allesomvattende 
aanpak relatief veel heeft betekend voor de deelne-
mers, en dat de VRU-ontwikkeldoelen zijn onder-
steund. Er is tot nu toe één belangrijke beperking in 
de uitvoering van het programma geweest. Het Leider-
schapsatelier werd van groot belang geacht en de be-
trokkenheid was groot. Maar tegelijkertijd waren de 
leidinggevenden druk bezet en moesten ze soms an-
dere prioriteiten stellen. Daardoor was de opkomst bij 
de bijeenkomsten niet altijd 100%. Dit punt is geregeld 
aan de orde gesteld vanuit de eigen verantwoordelijk-
heid en de sturing. Er was begrip voor, maar de effec-
ten hiervan zijn niet krachtig genoeg geweest om een 
volledige opkomst te creëren. Het blijft een lastige 
vraag hoe dit probleem valt op te lossen. Management 
begrijpt immers de spagaat waarin hun eigen mede-
werkers (ook leidinggevenden) zitten als het gaat om 
de hoeveelheid werk. En vanuit goed werkgeverschap 
wil men hier ook rekening mee houden als er een con-
flict is tussen het hier en nu (werk) en ontwikkeling 
(deelname aan het traject).

Samenvattend, kunnen als concrete succesfactoren van 
het leiderschapstraject met name de volgende zaken 
worden genoemd:

Gedeelde leiderschapsvisie als basis
• Nauwkeurige afstemming van het programma op 

de organisatieontwikkeling. Het ‘hoe’, ‘wat’ en 
‘why’, de visie/missie, de ontwikkelopdrachten, 
leiderschapsvisie en competenties van de VRU zijn 
volledig geïntegreerd in het programma. De VRU 
co-trainers brachten dit voortdurend naar voren en 
samen met de externe trainers werd het concrete 
programma (en de invulling met cases, voorbeelden 
en rollenspelen) telkens specifiek gericht op deze 
organisatie-eisen. Door de kracht van de herhaling, 
en het praktisch maken van het ‘hoe, wat en why’, 
raakten alle leidinggevenden écht doordrongen van 
de gemeenschappelijke organisatieopgaven.

• Continuïteit en impact zijn gerealiseerd door een 
totaalproces dat zich uitstrekte over twee jaar. Niet 
een éénmalige impuls, maar een voortdurende be-
invloeding – steeds vanuit nieuwe invalshoeken - 
zorgde voor doorwerking op lange termijn.

Co-creatie
• Alle trainingen op alle niveaus zijn uitgevoerd door 

een duo, bestaande uit een externe trainer en een 
VRU-trainer. Daardoor sloten we maximaal aan bij 
de concrete werkpraktijk en konden we door onder-
linge feedback en bijsturing flexibel inspelen op 

actuele ontwikkelingen. De interne trainers hielden 
ín de organisatie het leerproces levend. 

• Alle modules zijn ontwikkeld met behulp van klank-
bordbijeenkomsten (designsessies) waarin een 
vertegenwoordiging van de doelgroep participeer-
de. Daardoor sloten we perfect aan op hun leerbe-
hoeften en hun werksituatie. Met hoog trainings-
rendement als gevolg.

• De kennis van de interne projectgroep op het ge-
bied van organisatieontwikkeling en de actieve 
werkvormen droegen bij aan een beter traject. De 
VRU heeft veel lesmateriaal zelf ontwikkeld, waar-
door op een efficiënte manier gebruik is gemaakt 
van de beperkte middelen om maximaal effect te 
bereiken.

Cascade
• Vier leidinggevende-niveaus hebben (in een ge-

plande cascade) een programma met dezelfde leer-
thema’s gevolgd, waardoor uniformiteit en maxi-
male dóórwerking – en dus rendement - zijn 
bereikt. De modellen en ‘taal’ zijn van hoog tot laag 
verspreid door de organisatie, wat een multiplier-
effect creëerde.

On- en off-the-job vervlechting van leerinterventies
• Een continue vervlechting tussen on-the-job en off-

the-job leren. De zes leerlijnen zijn parallel gevolgd: 
trainingsbijeenkomsten, werkateliers, intervisie, 
best practices, online modellen en specials. De com-
binatie van leerlijnen heeft tot een belangrijke ver-
sterking van de leerprocessen geleid. 

Multi-level learning
Alle HRD-registers zijn opengetrokken. Vele sporen 
tegelijk zijn bewandeld om een intensief leerproces te 
creëren. In essentie ging het niet alleen om vaardig-
heden, maar om ‘de hele persoon’, inclusief drijfveren. 
Het leren vond plaats op de niveaus: willen, zijn en 
kunnen. Ook het organisatie- en teamniveau is voort-
durend in de leerprocessen geïntegreerd.
Er is verder maximaal geïnvesteerd om lerend werken 
en werkend leren mogelijk te maken. 

Met name de inzet van de interne trainers - met een 
goed niveau - om het leerproces in de werksituatie te 
ondersteunen, heeft veel impact gehad. En de cascade 
van de hiërarchische niveaus heeft een extra spin-off 
gegeven. Multi-level learning in optima forma dus. •
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