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WGV symposium ‘De lerende organisatie van de toekomst’ 
Vrijdag 13 mei 2022, bij Het Koelhuis in Zutphen 
 
 

 
 
Waarom dit symposium? 
Nieuwe CAO afspraken, ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en de steeds sneller 
opeenvolgende veranderingen maken dat 
Leren Ontwikkelen een strategisch thema is 
geworden. Adviseurs L&O weten dat al langer, 
besturen en directies hebben wat meer tijd 
nodig om dit te beseffen. Maar hebben we die 
tijd nog wel? Hoe gaan wij organisaties in 
deze drukke tijden in de leer- en 
ontwikkelstand krijgen? Hoe gaan we 
medewerkers stimuleren om voortdurend 
bezig te zijn met hun persoonlijke- en 
professionele ontwikkeling? Wat vraagt dat 
van onze eigen competenties binnen de leer- 
en ontwikkelteams en wat vraagt dat van 
leidinggevenden?  
 
Op deze manier bieden we de ruimte om 
inspiratie op te doen en goede voorbeelden 
uit te wisselen. Hiermee willen we graag 
een begin maken van een regionale 
beweging waarin wij samen optrekken bij 
het creëren van een leer- en 
ontwikkellandschap wat antwoord geeft op 
de bovenstaande dilemma’s. 
 
 

 
 

Dagvoorzitter Theo van den Bos* 

 

 
Locatie Het Koelhuis, Zutphen 
 

 
De korte impressies van lezingen en werksessies volgen hierna. 
De titels in gele kleur vormen tevens de link naar de betreffende presentatie. 
 
 
*De opening werd verzorgd door dagvoorzitter Theo van den Bos. 
  

https://wgvzorgenwelzijn.nl/uploads/admin/Opening_symposium_De_lerende_organisatie_van_de_toekomst_dd_13_mei_2022_1.pdf
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Keynote 1: Teun Toebes, Zorgvernieuwer 
Een betere wereld voor mensen met dementie 
 
 

 

Teun: “We maken de cliënt hulpbehoevend!”

 
Naast het indrukwekkende voorwoord en de 
hartenkreet uit zijn boek ‘VerpleegThuis’, 
vertelde Teun mooie en soms ook emotionele 
anekdotes en hield hij natuurlijk een warm 
pleidooi voor een betere wereld voor mensen 
met dementie.  
Teun zet je echt aan het denken onder meer  
door de volgende statements. 
• Waar is de gelijkwaardigheid in het 

samenzijn met mensen met dementie? 
Sleutels en piepers zijn een teken van 
ongelijkwaardigheid. 

• Maken wij mensen niet zieker dan ze zijn? 
• Bewaken van de menselijke waarden is de 

belangrijkste taak van een zorgverlener. 
• Wij zorgverleners maken van ons 

probleem hún probleem. 
• Betere zorg zit niet in tijd, geld of 

personeel maar in het organiseren van 
een zo normaal mogelijk leven op een 
afdeling. 

• Wij moeten zorgmedewerkers leren om de 
juiste dialoog te voeren met 
eerstverantwoordelijken en familieleden. 

De brug naar leren en ontwikkelen is snel 
gelegd. Teun doet een appèl om 
zorgprofessionals meer professionele ruimte 
te bieden zodat zij in staat zijn om zélf te 
kunnen bepalen wat nodig is bij het 
organiseren van een zo normaal mogelijk 
leven. Organisaties kunnen hier aan bijdragen 
door medewerkers te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van meer (professioneel) 
zelfvertrouwen, initiatief nemen en flexibel 
zijn. Soft skills zoals reflecteren, feedback 
geven, (een gelijkwaardige) dialoog voeren, 
omgaan met weerstand en zelfreflectie zijn 
daarbij erg belangrijk. 
 
Zijn persoonlijke boodschap voorin zijn boek: 
“Heb hoop, je blijft mooi, je blijft mens, 
voor altijd …” 
 
 
(Teun heeft geen PowerPoint gebruikt.  
Lees vooral zijn boek VerpleegThuis!) 
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Keynote 2: Maaike Endedijk, professor Educational Sciences & Technology 
Universiteit Twente 
De zelfsturende zorgprofessional: van utopie naar werkelijkheid 
 
 
 
De presentatie van Maaike Endedijk in 
vogelvlucht:   
 
Leven lang ontwikkelen kan niet vanuit een 
organisatie opgelegd worden. Het begint bij 
het stellen van persoonlijke doelen “daar wil 
ik heen”. Om je doel te bereiken is het nodig 
om je eigen weg te kunnen vinden, via 
olifantenpaadjes. Dit vraagt van iedere 
medewerker om, vanuit die geboden ruimte, 
initiatief te nemen.  
 

 
 
Hoe dit te organiseren in de praktijk?  
 
Iedereen leert elke dag, het helpt als 
medewerkers zich bewust worden wat zij zoal 
leren op een werkdag. Stel jezelf wat vaker 
de vraag wat je vandaag geleerd hebt en/of 
je vindt dat je een zelfsturende leerhouding 
hebt. Als L&O kun je dit ondersteunen door, 
voor een korte periode, iedere dag een 
“leerboost” te organiseren.  

Het is daarbij belangrijk dat een medewerker 
ontdekt hoe hij/zij leert en welke 
leervaardigheden iemand bezit. We hebben 
vaak een beeld dat een hele ervaren 
professional het rolmodel voor de collega’s is. 
Maar beginnende collega’s, met weet van 
dilemma’s en daarbij op zoek gaan naar 
werkende leerinterventies, hebben vaak een 
beter effect. 
Vragen die je in een team kunt stellen zijn: 
• Bij inhuizen leren de bewoner en zijn 

omgeving ook heel veel. Hoe zouden we 
ook dat leerproces kunnen ondersteunen? 

• Welke drempels voelen medewerkers om 
feedback te geven? Op welke waarden is 
deze terughoudendheid gebaseerd? 

 

 

 

 

  

https://wgvzorgenwelzijn.nl/uploads/admin/keynote_zelfsturend_lerende_professional_-_Maaike_Endedijk_-_pdf.pdf
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Inspiratiesessie: De toekomst van werk?! 
Jan Willem van de Graaf, lector Saxion Brain & Technology 
 
 
 
Korte samenvatting door Ceciel Korsmit 
(Landstede) 
 
Er werd ingegaan op een aantal theorieën en 
modellen om buiten de (brein)paden te leren 
kijken. Geïnspireerd door Reggio, maakte Van 
de Graaf de deelnemers bewust dat we 
technologie niet gebruiken, maar dat we 
technologie leven. Smarttechnologie zorgt 
ervoor dat interculturele verschillen steeds 
kleiner worden. Wat als je de toekomst van 
werk nu vanuit een psychologisch perspectief 
bekijkt?  
We horen en zien wat we geleerd hebben om 
te horen en zien. Dit betekent dat onze 
perceptie altijd onbewust psychologisch is. 
Dus moeten we leren (en bewust naar 
handelen) om vertraagd te gaan afspelen om 
patronen te herkennen. 
Al met al hebben we meer nodig dan 
technologie om verandering te krijgen en om 
het tij te keren.  
 
 

Artificial Intelligentie zal oneindig 
doorgaan, dus de mens zal in zijn gedrag 
moeten veranderen om juist om te gaan 
met de oneindige mogelijkheden.  
 

 
 
Hiervoor heeft de UN een aanvulling gegeven 
op de Sustaineble goals; de Inner 
development goals.  
 

 

 
 
 
  

https://wgvzorgenwelzijn.nl/uploads/admin/De_toekomst_van_werk_130522.pdf
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Inspiratiesessie: Leren en kwalificeren vanuit de bedoeling 
Carla Kerkdijk, Carintreggeland 
 

 
 
 
Indruk Henriette Buijs (ZG Solis) 
 
Treffende inspiratiesessie. Het was een 
presentatie over de hernieuwde visie en 
missie en speerpunten en hoe daarmee de 
vertaling is gemaakt naar leren en 
ontwikkelen binnen de organisatie.  
Belangrijke vraag:  
Waarom houden we vast aan zaken waar ze 
vanuit de bedoeling niet meer in geloven?  
We moeten veranderen naar Bekwaam is 
Bevoegd in plaats van andersom! Dat vraagt 
intern wel afstemming en goede afspraken 
met officiële organen.  
 
Kortom: Lef om dat te doen. 
Mooi om te zien hoe men buiten de 
gebaande paden denkt en doet.  
 
 
 
 
 

 
Highlights Janiek Godeke (Baalderborg) 
 
Belangrijke uitgangspunten: 
• Informeel leren zijn leermomenten 
• Tijd en ruimte creëren voor informeel 

leren 
• Bied geen baan maar een loopbaan 
• Zorg voor eigen regie van de medewerker 

om gedurende de loopbaan te blijven 
leren 

• Niet vinken maar vonken! 
Overbodige leermomenten afschaffen 
en de medewerker zelf laten nadenken 
over zinvol leren 

• Talenten binnen de organisatie benutten, 
creatieve manieren inzetten om te leren 
aan te bieden 

• Anders opgeleiden en jonge instromers 
blijven interesseren en behouden. Welke 
competenties zijn nodig en hoe past dit? 

 
 

  

https://wgvzorgenwelzijn.nl/uploads/admin/Leren_en_kwalificeren_vanuit_de_bedoeling_002.pdf
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Werksessie “Serious learning door serious gaming”  
Eric Wolkotte en René Stam, Innovasie & Co. 
 
 
 
Input Annet Siebrand (Viattence) 
 
Het was even schakelen omdat de meesten 
dachten dat we digitaal bezig zouden gaan.  
 
Nadat Eric en René van Innovasie & Co zich 
hadden voorgesteld en vertelden wat ze zoal 
deden zijn we bezig geweest met het 30 
seconden spel maken en spelen. 
 
Er kwam een heerlijke energie vrij om zo 
samen actief een educatief spel te spelen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Aanvulling Marinette Poll Jonker (Icare) 
 
De tijd was te kort want ik had graag meer 
kennis willen nemen van de diverse spellen 
die Innovasie ontwikkelt en gebruikt in 
bepaalde situaties op de werkvloer. 
Het bedrijf is actief in het vertalen van 
vraagstukken in de praktijk naar oplossingen 
die middels een spelvorm aangereikt/ervaren 
kunnen worden.  
 
Conclusie: Bij leer-/werkvormen kun je nog 
veel meer spelvormen inzetten!

  

https://wgvzorgenwelzijn.nl/uploads/admin/Serious_learning_door_serious_gaming.pdf
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Werksessie: Leren Leuk maken 
Suzanne Verheijden, Buro Strakz 
 
 
Highlights volgens Mirjam van den Boomen 
(Driezorg) 
 
Welke manieren kun je verzinnen om leren 
leuk te maken? 
Leeractiviteiten die je bij blijven op een 
humoristische manier. 
Dit kan bijvoorbeeld door 
• Bloopers 
• Nudging 
• Escaperoom  
En nog diverse andere leuke ideeën. 
 
Daarna gingen we in groepjes uiteen om 
ideeën uit te wisselen en met de opdracht 
hoe, op absurde manieren, medewerkers 
vitaal kunnen blijven.  
Dit leverde hilarische ideeën op. 
 
“Zelfs deze inspiratiebijeenkomst blijft je 
bij omdat het met humor gebracht wordt.” 
 

 

 
 

 
Impressie van Ine Zwafering (Liberein) 
 
 
 
In haar inleiding gaf Suzanne Verheijden tal 
van voorbeelden uit haar ruime ervaringen in 
de praktijk op het gebied van educatie, 
innovatie en creatief denken. 
Dit deed ze met veel passie, bevlogenheid 
en vooral veel humor. 
 
Opdracht: Het bedenken van een leuke 
(ludieke) leeractiviteit die deelnemers niet 
snel zullen vergeten en waardoor ze blijven 
leren. 
Er werd gewerkt in sub groepjes, echt  
‘out-of-the-box’, de meest creatieve en 
gekke werkvormen werden bedacht.  
 
Een erg leuke workshop met veel humor,  
er werd veel gelachen door iedereen. 
Een workshop om nooit meer vergeten. 
 
 
  

 

https://wgvzorgenwelzijn.nl/uploads/admin/WGV_leren_leuk_maken.pdf

