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De lerende organisatie als het
antwoord op de crises?
We kennen allemaal wel de crach van 1929 (beurs) of de crisis van 1980 (huizen),
die van 2001 (internet) of de recente van 2008 (ﬁnanciële sector). Ook nu kruipen
we voorzichtig uit de zoveelste economische crisis en is het wachten tot de volgende zich aandient. Waarom leren we zo weinig van het verleden?
Dit artikel gaat over lerende organisaties. Een lerende organisatie biedt geen
oplossing om toekomstige crises te voorkomen, wel een alternatief voor organisaties die lijden onder een crisis. Een lerende organisatie ontwikkelt het menselijk
potentieel in een organisatie én zorgt voor een gezonde verbinding met de buitenwereld. Lerende organisaties onderkennen dat in hun bestaansrecht altijd ruimte
is om efﬁciëntie en klantwaarde continu te verbeteren én gelijktijdig te werken
aan de lange termijn. Een lerende organisatie worden vergt een kwetsbare opstelling, de bereidheid te experimenteren en het lef om te leren van fouten. Tegelijkertijd speelt deze organisatievorm misschien wel het beste in op de steeds sterker en
sneller veranderende omgeving, crisis of niet.
In dit artikel beschrijven wij onze visie op een lerende organisatie en we delen onze ervaringen uit
de praktijk. Waarom? Omdat wij geloven dat de lerende organisatie de toekomst heeft. En dat delen
we graag met iedereen die daar iets mee wil.

Heiko van Eldijk,
House of Performance

Hamburgerstraat 30
3512 NS Utrecht
Tel. 030-239 33 60
www.hofp.nl
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Een lerende organisatie.
Wat is dat?
Het begrip “Lerende Organisatie” duikt voor het eerst op in de literatuur in de jaren zestig. Cangelosi en Dill (1965) observeren een team van studenten, terwijl zij een maanden durende management
game uitvoeren. Op basis van de observaties concluderen zij dat leren afhankelijk is van het niveau
(individu, team en organisatie) en belemmerd wordt door verschillende stress veroorzakende factoren. Leren zou in organisaties incidenteel voorkomen en stapsgewijs verlopen in plaats van continu
en gradueel. De observaties leidden tot de eerste theorievorming over de lerende organisatie.
Na de publicatie van Cangelosi en Dill bleef het lange tijd stil rondom de lerende organisatie.
Het was Peter Senge die het begrip 25 jaar later opnieuw op de kaart zette. In zijn boek “The Fifth
Discipline” omschrijft Senge (1990) lerende organisaties als volgt:
“(…) organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly
desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is
set free, and where people are continually learning to see the whole together.”
Senge’s boek is tot op de dag van vandaag de basis van de theorie over de lerende organisatie. Door
de jaren heen verrijken ook andere auteurs met hun visie deze theorie (o.a. Huiser, 1991; Garvin,
1993). Samenvattend geven zij de lerende organisatie een tweetal specifieke eigenschappen mee:

Leren is een continu
proces dat nooit af is.
Er is geen eindstreep
waarna de organisatie
kan stoppen met leren.

mensen
Leren gaat om
onstante
die door een c
n
uitwisseling va
nis en
ervaringen, ken
drag
ideeën hun ge
ssen.
continu aanpa

Het zijn deze twee eigenschappen die wij als leidraad nemen in het begeleiden van organisaties op
hun reis naar een meer lerende organisatie.
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Hoe word je een lerende organisatie?
De eerder beschreven eigenschappen lijken voor de hand te liggen. Maar hoe geef je daar nu vorm
aan? Er bestaat geen ABC-stappenplan met een vooraf bepaalde termijn om tot een lerende organisatie te komen. Ook bestaat er geen shortcut om een lerende organisatie te worden.
Om de transitie naar de lerende organisatie enige handvatten te geven, onderscheidt House of
Performance een drietal aandachtsgebieden, te weten: verbeelden, leren én presteren.

Verbeelden

Het eerste aandachtsgebied op weg naar een
Verbeelden
lerende organisatie is verbeelden. Op basis van de
dromen en de ambitie van het leidinggevend team
(her)formuleer je een heldere visie; een stip op
de horizon en een antwoord op de vraag naar het
Presteren
bestaansrecht van de organisatie. Het toekomstbeeld ontwikkelt zich door van binnen naar buiten
Leren
te kijken en omgekeerd. Het gaat erom te zien wat
nodig is in de toekomst. Het vraagt afstemming
met de buitenwereld; waar staat de organisatie in
de samenleving, hoe verhoudt zij zich nu en in de
toekomst tot haar klanten? Een dialoog met klanten
Lerende organisaties
is een belangrijk middel om te ontdekken hoe zij
de organisatie ervaren en hoe belangrijk deze voor hen is. Daarnaast is het bestaansrecht van de
organisatie onlosmakelijk verbonden met de motivatie van het leiderschapsteam. Dat vraagt om
het zorgvuldig onderzoeken van een ieders motivatie en ambitie.
De verbeeldingsfase heeft een aantal typische kenmerken. Zo vraagt het moed van het leiderschapsteam om het bestaansrecht van de organisatie op de agenda te zetten en een toekomstbeeld
te schetsen. Een organisatie is eerder druk met de status quo in stand te houden dan open te staan
voor vernieuwing. En dan is dat toekomstbeeld vaak verre van concreet en direct toepasbaar. Daarnaast vraagt het moed om aan iets nieuws te beginnen zonder precies te weten waar je eindigt,
welke route je neemt en welke resultaten je onderweg behaalt.
Om het bestaansrecht en de ambitie van het leiderschapsteam uit en over te dragen is verbinding
noodzakelijk. Verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Verbinding met en tussen ieder
mens in de organisatie. Dit vraagt van het leiderschapsteam dat zij in staat is om vanuit zelfkennis
waarde toe te voegen en de eigen talenten voor de ander in te zetten. Misschien nog belangrijker
is samenwerken en verbinden met anderen waar het eigen leiderschap ondersteuning vraagt.
De verbinding is een randvoorwaarde voor de vertaling van het toekomstbeeld naar de concrete
gedragingen en handelingen van het leiderschapsteam en de mensen op de werkvloer. En hier zit
ook de crux, de verbinding maakt namelijk het verschil tussen alleen het verbeelden en het daadwerkelijk verwezenlijken van de ambitie. Tijdens het realiseren van de ambitie komen de andere
focusgebieden meer en meer in beeld. Dan draait het om leren én presteren.
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Leren

Leren gaat vanzelf en is tegelijkertijd ontzettend moeilijk. Immers, leren doe je door te vallen en
weer op te staan. Hier gaat het om de balans tussen ervaren en denken. Leren door alleen te
denken is beperkt leren. Ervaren is nodig om ook de beleving in het spel te brengen. Juist na een
ervaring ontstaat als vanzelf reflectie. ‘Wat gebeurde er nu zojuist? Waarom ging het nu goed of
juist niet?’ Allemaal natuurlijke reflecties op een ervaring. En leren kan pijn doen. Juist een ongemakkelijke ervaring zet aan tot sneller en intensiever reflecteren. De pijn slaat vaak niet op het
leren an sich als wel op de ervaring die eraan vooraf ging.

e r va r e n

u it vo e r e n

r e f le c t e r e n

e x p e r im e n t e r

en

Reflecteren leidt tot inzicht in knelpunten en oplossingen en stimuleert een nieuwe poging tot ervaren.
Een fase van experimenteren volgt. Experimenteer in
het begin in een veilige omgeving. Start je experiment
niet door te spreken tijdens de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst met al je collega’s, maar juist met
een klein aantal mensen om je heen die je vertrouwt.
Mensen die je complimenteren en je tips geven
als het experiment niet direct succesvol is. Zodra
een experiment goed werkt, wordt het tijd om het
experiment uit te vergroten en het geleerde in de
praktijk te brengen. Het herhaald uitvoeren is nodig
om het geleerde goed onder de knie te krijgen en te
bestendigen wat je hebt geleerd. Vakmanschap.
Pas als het geleerde is ingesleten, is het tijd voor
een nieuwe ervaring.

Het ‘leren leren’ vraagt vaak ondersteuning. Zo kunnen in de besturing van de organisatie of in het
uitvoeren van het werkproces expliciete leermomenten worden ingebouwd. Ook zijn de ondersteunende processen van belang voor leren. Denk hierbij aan het inrichten van de HR cyclus. Welke
talenten en motivatie vraagt het van de medewerkers? Hoe beoordeel je het functioneren? Hoeveel
tijd en aandacht mag naar het leerproces? En hoe beloon je leren en presteren? Deze op het oog
eenvoudige vragen blijken in de praktijk vaak moeilijk te beantwoorden. Het duurt vaak minimaal
twee jaarcycli om ondersteunende processen te veranderen. En dat is lang. Het is lastig te rijmen
dat een organisatie die een leer-ambitie wil realiseren een HR beleid hanteert gericht op het belonen van gedrag dat niet langer gewenst is. Hierin spelen de leidinggevenden een cruciale rol. Zij
maken of breken het leervermogen van een organisatie.

Presteren

Om te kunnen voldoen aan een klantwens dienen organisaties te presteren. Voor een lerende organisatie in de dop is een minimaal niveau van presteren nodig om het hoofd boven water te houden
en aandacht te kunnen vestigen op de focusgebieden verbeelden en leren. Om te bepalen of dat
minimale prestatieniveau wordt gehaald, heeft de organisatie een stuur nodig. Denk daarbij aan
rapportages, een dashboard en visueel management. Presteren is dan een stimulans voor leren.
Resultaten behalen en vieren vormt de beloning voor nieuw geleerd gedrag.
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Presteren kan ook minder leuk zijn, bijvoorbeeld als medewerkers letterlijk veel minder werk
hebben door het toepassen van slimme procesverbeteringen of het voorkomen van klantvragen.
Dan hoort het ook bij het presteren om die resultaten te incasseren en te kijken of de vrijgespeelde
capaciteit anders ingezet kan worden om de ambitie te realiseren.

POSITIEVE EN ONMIDDELLIJKE CONSEQUENTIES
De beloning voor behaalde resultaten dient snel na het behalen plaats te vinden. Positieve en onmiddellijke consequenties zijn volgens de theorie van Organizational Behavior Management (OBM)
de meest invloedrijke bekrachtigers van gedrag. Beloning met een sociaal component, zoals het
schouderklopje, zorgen voor een toename van het zelfvertrouwen. Er ontstaat trots en dat is een
sterke stimulans voor de ontwikkeling van leren en presteren in de organisatie. Tot slot is voor presteren een juist tempo nodig. Er dient ambitie te zijn om meters te maken en om doelen te stellen
die uitdagen tot leren. De doelen mogen echter niet te ver vooruit liggen of te moeilijk zijn. Hierbij
is het verandervermogen van de organisatie een belangrijke graadmeter. Is het tempo te straf of de
verwachte leercurve te stijl dan kan verstarring optreden en het leren verminderen. Vergelijk het
met leren lopen. Niemand haalt het in zijn hoofd om een kind tot sprinten aan te zetten als het nog
niet goed kan kruipen.

Wat is de veranderaanpak op weg naar
een meer lerende organisatie?
Hoewel verbeelden, leren en presteren termen zijn die in de meeste verandertrajecten wel een
plaats krijgen, vergt de ontwikkeling ervan een andere veranderaanpak dan die we gemiddeld zien.
Deze is anders dan de meeste adviesorganisaties. Het verschil zit op een aantal aspecten.

EEN LERENDE ORGANISATIE ONTSTAAT VANUIT

EEN GEWENST TOEKOMSTBEEL

D

De eerste is de aanleiding. Grofweg de meeste reguliere verandertrajecten starten vanuit een
probleem of een risico (sense of urgency). Er dient onmiddellijk iets te gebeuren anders gaat het
niet goed, wordt het zelfs slechter. Vaak leiden dit soort verandertrajecten in eerste instantie tot
verkramping van de organisatie. Stress over de gevolgen van een reorganisatie of herstructurering
werken verlammend in plaats van stimulerend. De transitie naar een lerende organisatie kent bij
voorkeur een ander startpunt. Een lerende organisatie ontstaat juist vanuit een gewenst toekomstbeeld, een droom van een leider of een leiderschapsteam (sense of purpose). Een lerende organisatie
is daarmee sterk gericht op de weg voorwaarts en doelbewustzijn.
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Een tweede verschil met een traditioneel verandertraject is het verandertempo. Traditionele verandertrajecten zijn gericht op korte, flinke veranderklappen (revolutionair) en kennen de fasen
unfreeze, change en refreeze. De veranderaanpak om te komen tot een lerende organisatie is veel
meer gericht op het zetten van kleine stappen (evolutionair) en het creëren van een mindset van
continu veranderen en leren. Onze ervaring leert dat, indien iedere gezette stap wordt beloond,
er voldoende stimulans is om een volgende stap te zetten en een patroon te verankeren van onderzoeken, verbeteren en opnieuw onderzoeken en verbeteren.
Ten derde nemen traditionele verandertrajecten vaak een vastgestelde, gewenste eindstaat als
uitgangspunt, terwijl de beweging naar een lerende organisatie uitgaat van een wensbeeld dat zich
concretiseert in de tijd. Hoe dit zich ontvouwt is afhankelijk van het leerproces en de bijbehorende
prestaties.
Een vierde belangrijk verschil is te vinden in de aansturing. Traditionele verandertrajecten richten
de sturing in op de planning per fase en mijlpaal, soms over meerdere jaren heen. In een fasering
van een lerende organisatie is de sturing kort cyclisch en gericht op het effect van de experimenten.
Bijsturen doe je iedere dag in plaats van één keer in de zes weken met een stuurgroep.
Ten vijfde worden traditionele verandertrajecten nogal eens ingegeven door de wens bepaalde instrumenten of een bepaald gedachtegoed te implementeren, terwijl in lerende organisatietrajecten
vooral wordt gekeken naar wat nodig en werkzaam is. Lerende organisatietrajecten zijn daarmee
bij uitstek experiment -en situatie gedreven. Het leert de organisatie zichzelf te ontwikkelen zonder
hulp van externen.
Tenslotte heeft de atypische veranderaanpak ook gevolgen voor de rol van de betrokken organisatieadviseur. Het kunnen bijsturen en ontwikkelen vraagt een actieve rol. Hij kiest samen met het
leiderschapsteam bewust voor een afhankelijke rol en gaat, net als de gehele organisatie, door een
leerproces. De adviseur zit als het ware samen met het leiderschapsteam aan het stuur. Het succes
van de adviseur ligt in het meenemen van de organisatie en de medewerkers, in het samen volgen
van de leercurve, het stimuleren van experimenten en vieren van successen en fouten. Er is dus geen
sprake van een onafhankelijke adviseur die vanuit zijn positie aan de zijlijn kijkt, intervenieert en
bijstuurt. Het vraagt een adviseur die het spel en de spelregels kent. Het is nodig dat de adviseur
meespeelt in het veranderspel en zijn plaats kent te midden van de andere spelers. Een adviseur die
bereid is zelf te leren en weet wanneer hij de desbetreffende organisatie kan loslaten, omdat ze in
staat zijn de reis op eigen kracht te vervolgen.

Traditioneel
•
•
•
•
•
•

Sense of urgency
Revolutionair
Eindstaat als uitgangspunt
Sturen op eindstaat
Instrument en methodiek gedreven
Onafhankelijke adviseur die vanaf de 		
zijlijn intervenieert en bijstuurt

Figuur 1: Karakteristieken van een veranderaanpak
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Lerende organisatie
•
•
•
•
•
•

Sense of purpose
Evolutionair
Wensbeeld als uitgangspunt
Sturen (kort cyclisch) op effect van experimenten
Experiment en situatie gedreven
Bewust afhankelijke adviseur die deel uitmaakt 		
van het leerproces en zelf bereid is te leren

Een lerende organisatie in de
praktijk, een casus van verbeelden,
leren en presteren
Een droom en een noodzaak
“We hebben een droom. We willen deze organisatie dé spil maken in de informatiestroom tussen marktpartijen, leveranciers en klanten. We signaleren een behoefte
aan een platform dat partijen bij elkaar brengt en een goede samenwerking
mogelijk maakt. Aan een onderneming die betrouwbaar uitvoert en tegelijkertijd
vernieuwt en een gemeenschappelijke toekomst vormgeeft.”
Dit waren de woorden van een directeur voorafgaand aan een ingrijpende transitie in 2013.
Verdieping in zijn organisatie bracht ook een andere urgente aanleiding aan het licht. De serviceorganisatie bleek verre van betrouwbaar, innovatie stond in de kinderschoenen en projecten
werden te laat en boven budget afgerond.
Gedurende een jaar is deze organisatie door de adviseurs van House of Performance begeleid. De
ambitie is verder uitgewerkt en doorleefd. Ook is vanaf de start gewerkt aan prestaties verbeteren op de werkvloer. Daarnaast lag de nadruk op het vergroten van het lerend vermogen op alle
niveaus van de organisatie. Specifieke interventies hebben bijgedragen aan ontwikkeling op de
focusgebieden verbeelden, leren en presteren.

Een aantal interventies op een rij
1. Verbeelden: Visie visualiseren.

Het leidinggevende team stond bij het begin van het traject voor de opgave een duidelijke en aansprekende visie te ontwikkelen. Eén die richtinggevend zou zijn voor de eigen organisatie en ook
voor de buitenwacht. Eerdere pogingen zijn gestrand in lijvige documenten met veel woorden.
Onder leiding van de adviseurs van House of Performance zijn 24uur sessies gehouden (zie punt
2). In één van die sessies heeft het team via een geleide visualisatie een beeld van de toekomst
gemaakt. Opvallend eenvoudig werden vervolgens de consequenties van dit beeld toevertrouwd
aan een strategie executie kaart. Een helder overzicht van het bestaansrecht van een organisatie
vertaalt naar de strategie, doelen en concrete veranderinitiatieven. Initiatieven die richting krijgen
vanuit het expliciet maken van onderliggende aannames en vooral het inbrengen van de waarden
als richtlijn voor de werkwijze.
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2. Leren: Wie ben jij?

Wie ben jij? Het management team bestond uit ervaren rotten en relatieve nieuwkomers met als
bindende factor “de inhoud”. Vergaderingen duurden urenlang en het verduidelijken, verdiepen en
verfijnen van de inhoud stond centraal. Dit resulteerde in een team dat elkaar beperkt vertrouwde en slecht samenwerkte. Op de agenda van de 24uur sessies stonden bewust geen inhoudelijke
componenten, maar juist aandacht voor elkaars levensverhalen, drijfveren, voorkeuren en talenten. Elkaar leren kennen op een ander vlak dan het inhoudelijke maakte dat vertrouwen groeide,
samenwerking verbeterde en een hecht team ontstond.

3. Leren: Fouten vieren.

Fouten vieren. De servicedesk speelt binnen deze organisatie een belangrijke rol met grote operationele verantwoordelijkheid. Beperkte kennis van medewerkers en de wetenschap dat fouten
een direct effect hebben op marktpartijen, leveranciers en klanten, zorgde voor een cultuur van
doorverwijzen in plaats van oplossen. Dit met lange wachttijden voor de klant tot gevolg. Door op
reguliere basis stil te staan bij fouten gemaakt door medewerkers en managers en deze open te
bespreken, keerde het tij. Vragen als: “Hoe voorkomen we dit de volgende keer?” en “Wat leren we
hiervan?” werden gemeengoed. Na aarzeling van de manager en een paar weken van afhouden,
resulteerde het eerste foutengesprek met het team niet alleen in taart en champagne, maar ook in
het bewustzijn dat iedereen fouten maakt.

4. Presteren: Sturen op cijfers.

Sturen op cijfers en waarden. In het oude bedrijf werd niet gestuurd, noch op feiten, noch op
gedrag. Er was geen inzicht in individuele productiviteit, waardoor leren van medewerkers die goed
presteerden onmogelijk was. Ook was men niet trots op prestaties. Samen met de teams bepaalden
de adviseurs van House of Performance welke indicatoren ingezet moesten worden om te bepalen
of het goed ging en welke indicatoren aanspoorden tot leren en verbeteren. Ook werd bepaald
welke gedragingen en waarden zouden helpen beter te presteren als team. Door prestaties inzichtelijk te maken en continu gewenst gedrag te complimenteren en ongewenst gedrag van feedback
te voorzien ontstond een cultuur van afspreken, aanspreken en complimenteren. Dat werkt motiverend. Zo namen een aantal teamleden na een afscheidsborrel voor een aantal collega’s het initiatief
om langer door te werken en de ontstane werkvoorraad weg te werken.
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Feedback van de directeur
“De veranderaanpak was zodanig opgezet dat de veranderingen zowel op managementniveau als
op de werkvloer synchroon verliepen. Dit maakte dat de hele organisatie tegelijk dezelfde kant op
bewoog. De hands-on mentaliteit van House of Performance, het aan de kaak stellen van overtuigingen en het sturen op feiten heeft ervoor gezorgd dat continu veranderen en leren binnen de
gehele organisatie is verankerd.”

Een overzicht van enkele
belangrijke resultaten
Vanuit ons zicht op waar organisaties de komende jaren mee geconfronteerd worden, zien wij de
behoefte aan meer lerende organisaties. Organisaties die beter meebewegen op de invloed van
maatschappij en economie, klanten en medewerkers. Organisaties die koers houden op basis van
hun ambitie en zich bewust zijn van hun eigen (on)vermogens. Deze organisaties zijn beter bestand tegen de impact van de volgende crisis en werken daarmee bewust aan hun bestaansrecht in
het hier en nu en in de toekomst. De organisatieadviseur is betrokken medeverantwoordelijk voor
het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie. Voor de organisatieadviseur van House
of Performance is het de kunst de organisatie zelf te ‘leren leren’ als voorwaarde voor presteren. En
om dat moment te herkennen als hét moment om afscheid te nemen.
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Heb jij de moed om aan een
reis te beginnen zonder precies
te weten waar je eindigt?

Stel jezelf de vraag:
Wat gebeurde er nu zojuist?

Lerende Organisaties | 11

Een lerende organi
satie is
gericht op experi
menteren en
leren van fouten.

Wij delen graag kennis.
Online doen we dat o.a. op
HofP Plaza.
Nog geen deelnemer van dit
kennisplatform?
Bekijk hier de mogelijkheden.
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