
Leren en Persoonlijke ontwikkeling
in tijden van … tijdsnood.



Even kort voorstellen: 20 seconden max.

Uw naam?

Uw functie binnen 
de organisatie?

Kernactiviteit van 
uw organisatie?



Wie zijn wij?



Leren in een continu veranderende omgeving

Vraag naar deskundigheid 

■ Tijd om te leren ↓

Leren anders 

organiseren



Leren als deel van de bedrijfscultuur 

Charles Jennings, (2002)

Waar en hoe leren wij? 



motiverend

persoonlijk

relevant

efficiënt

Hoe kunnen we nog leren en aandacht geven aan persoonlijke ontwikkeling 
in tijden van tijdsnood?



Aanvullingen?



1. Motiverend



Hoe kan je het leren motiverend maken voor de medewerker? 
= een brede kijk op leren en ontwikkelen

What’s in it for them? = weg van de verplichting! 

Elke medewerker is geïnteresseerd in zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling: 
Neemt zijn organisatie hem au serieux?

Leren in de organisatie met leuke side effects: nieuwe collega’s leren kennen, 
expertise delen, getuigenissen bekijken

Leren kan een organisatie helpen om zijn identiteit en populariteit te vergroten: visie 
(op leren) communiceren, medewerker van de maand, polls, communities

Dus wanneer het op leren en persoonlijke ontwikkeling aankomt voor Infolearn: 
Dream big! 

 



Motiverend: leren en persoonlijke ontwikkeling een centrale plaats geven

Gelukkige werknemers identificeren zich met 
de waarden en doelen van hun bedrijf.

www.insperity.com



Motiverend: Ons LMS geeft leren en persoonlijke ontwikkeling een centrale 
plaats 

Wij maken leerplatformen om 
alles rond het leren en 
ontwikkelen van medewerkers 
een centrale plaats in de 
organisatie te geven. 

Novio is de naam van ons LMS = 
modulair in functie van uw 
plannen



Motiverend: Eigen leerproces in handen: Kies wat jou interesseert



Motiverend: Eigen leerproces in handen geven van de medewerker
Leren op maat van functie EN persoon



Motiverend: Talentontwikkeling

Zicht op eigen competenties in een self-service leeromgeving :
Eigen regie medewerker



Motiverend: Social learning 

Ideeën en ervaringen delen



Motiverend: Social learning 

Bedrijfsbreed leren: Chatten, Forum, Poll, Werknemer van de maand, ..



wat maakt het lere
n in uw 

organisatie motiverend?

of hoe wilt u het graag 

motiverend maken in de 

toekomst?



2. Relevant



Relevant: Werkelijke impact op de werkvloer



Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het leren impact heeft op het 
terrein?

Door het leren te laten plaatsvinden op het terrein 

=  werkplekleren

Door het leren aan te bieden tijdens het werk 

= performance support

Door het leren zo dicht mogelijk de praktijksetting te laten benaderen

= maatwerk in blended learning



Relevant: Werkplekleren: Praktijkbeoordeling vs de observatiemodule

Verdiepende informatiebronnen



Relevant: Performance support

Gloria Gery, Electronic Performance Support 
Systems, 1991

■ Ondersteuning van medewerkers on the 
job

■ … op het moment dat het nodig is

■ ... zodat medewerkers met zo min 
mogelijk ondersteuning van anderen

■ … zo effectief mogelijk het werk uit te 
kunnen voeren.

Geordend aanbieden van stukjes 
informatie

 ‘just in time, just in case, 
just enough’ 



Relevant: Performance support in Novio



Relevant: QR-code in de praktijk 

http://www.onescanmedical.com/



hoe maakt u het leren 
in uw organisatie Relevant?
Of hoe wilt u dat graag doen in de toekomst?



3. Persoonlijk



Persoonlijk: Novio Learn en NovioTalent



Persoonlijk: Novio Talent 

■ POP - persoonlijk ontwikkelplan

■ PAP -  persoonlijk activiteiten plan

■ 360 graden feedback

■ Peer to peer feedback

■ Leertrajecten

■ Stagebegeleiding

■ Leren op de werkplek

■ Talentmanagement



Persoonlijk Ontwikkelplan



Persoonlijk: Voortgangsgesprek  



Portfolio: leren op maat van jouw positie binnen het bedrijf 



hoe maakt u het leren 
en ontwikkelen 
Persoonlijk? Of hoe 
wilt u dat graag gaan 
doen in de toekomst?



4. Efficiënt



Efficiënt: Een intuïtief ontwerp

Source: www.guycookson.com



Efficiënt: Leren op centrale plaats in leerpaden

Eén platform voor e-learning, bijeenkomsten, praktijktoetsing en resultaten



Efficiënt : Een intuïtief ontwerp



Efficiënt : Een intuïtief ontwerp



Efficiënt : Een intuïtief ontwerp



           Efficiënt: Micro-learning 

www.elearningindustry.com

Microlearning is a short, focused learning 
nugget (3-5 mins or shorter) that is designed 
to meet a specific learning outcome. 



Efficiënt: Micro-learning met Novio

Gerichte en getimede oefeningen 

■ Online simulatie van 
concrete werksituatie 

■ Video met online handleiding

“Bite sized learning”



Efficiënt: Leersnacks 



Hoe maakt u het leren 

in uw organisatie 

efficiënt? Of hoe wilt 

u dat gaan doen in de 

toekomst?



Visie vanuit het

Management 

leren    

voor de 

medewerker vs...



Hoe kijkt het management van uw organisatie 
naar het leren en ontwikkelen van de medewerkers?



Management: 
What’s in it for them? Zorg om kwaliteit?



Management: Talent stimuleren?



Management: Inspiratie voor de toekomst?
Gebruik uw leer- en ontwikkelplatform als stuurbord 



Geïnspireerd? 
Graag een gesprek over uw 

toekomstplannen?
Vraag ons om advies!

k.detroyer@infolearn.be

l.kerschot@infolearn.be

mailto:k.detroyer@infolearn.be
mailto:l.kerschot@infolearn.be

