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Voorwoord
All learning starts with the simple phrase:
I don’t know….
‘Ik weet het niet’ was zes maanden geleden mijn antwoord op de vraag waarover ik
mijn afstudeerscriptie zou gaan schrijven. Wellicht was dit de reden dat ik besloot
dat leren het onderwerp van mijn scriptie moest worden. Nu, vele maanden later,
ben ik heel wat ‘ik weet het niet’-fases gepasseerd en kan ik bovenstaande uitspraak
over waar leren mee begint, beamen. Leren begint met het in twijfel durven trekken
van de eigen kennis en juist datgene te onderkennen dat men nog niet weet. Deze
afstudeerscriptie begon met een ‘ik weet het niet’, waarna tijdens het proces nog
verschillende ‘ik weet het niet’ zinnen volgden. Op papier is deze afstudeerscriptie
afgesloten, maar op de vraag of ik het nu allemaal weet, zal ik niet bevestigend
antwoorden. Ondanks dat ik veel zaken nog niet weet en ik in mijn verdere leven
nog vele ‘ik weet het niet’ zinnen uit zal spreken, weet ik na het schrijven van deze
afstudeerscriptie in ieder geval zeker dat er na een ‘ik weet het niet’, een ‘ik weet het’
volgt, wanneer je open blijft staan om deze te vinden en deze ‘ik weet het’ blijft
ondervragen. Ik kijk nu al uit naar de volgende keer dat ik mezelf hoor zeggen: ‘Ik
weet het niet.’
Wanneer u deze scriptie leest, zult u ondervinden dat zich voor ieder hoofdstuk een
beeldende sleutel bevindt die verband houdt met de hoofdvraag die beantwoord
wordt in deze scriptie. Waar deze beeldende sleutels toe dienen weet u nu nog niet,
maar deze leerkans wilde ik u niet onthouden.
Mijn dank gaat uit naar mijn scriptie begeleidster drs. Iris van Veenendaal die mij
tijdens het scriptieproces begeleid heeft, feedback gegeven heeft en op deze manier
de nodige leermomenten voor mij gecreëerd heeft. Verder dank ik directeurbestuurder Jaap de Gruijter van Westwaard Wonen die mij de mogelijkheid heeft
gegeven mijn afstudeeronderzoek bij Westwaard Wonen uit te voeren en wiens open
en lerende houding mij geïnspireerd heeft. Daarbij bedank ik ook alle
leidinggevenden en medewerkers van Westwaard Wonen voor de bereidheid mee te
werken aan mijn onderzoek en de openheid die zij hebben getoond in de interviews.
Daarnaast wil ik mijn huisgenoten bedanken dat zij mijn maandenlange bezetting
van de keukentafel met boeken, laptops, koffiekopjes en een enigszins afwezige
huisgenoot zonder blijk van irritatie hebben verdragen. Ook dank ik mijn broer Wout
voor de vele inspirerende kaartjes waarmee hij mij verraste en aanmoedigde tijdens
het schrijven van mijn scriptie. Tot slot dank ik mijn ouders die mij de mogelijkheid
hebben gegeven te leren en voorbeelden zijn in het blijven openstaan voor
leerkansen.

Veel leeRplezier gewenst!
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Motivation is a fire that burns from within.
If someone else tries to light that fire under you,
chances are it will burn very briefly.

Stephen R. Covey
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If you play it safe in life, you’ve decided you
don’t want to grow anymore.

Shirley Huffstedler
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Samenvatting
Deze scriptie gaat over beïnvloedende factoren van de kwaliteit van het leerklimaat
in een organisatie. Doordat leren en werken steeds dichter bij elkaar zijn komen te
liggen (Bolhuis, 1999) en continu leren en ontwikkelen voor medewerkers en
organisaties onontbeerlijk is in de huidige kennismaatschappij, komt steeds meer
aandacht voor het creëren van een gunstige werkomgeving welke medewerkers
faciliteert en stimuleert tot individueel en collectief leren. De definitie van een
gunstig leerklimaat die in deze scriptie wordt aangehouden, gebaseerd op
bevindingen van Simons (1999) en Lakerveld (2005), is: een werkomgeving waarin
individueel en collectief leren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt, doordat deze
werkomgeving aanzet tot leren, rijk is in leermogelijkheden en vormen van leren, en
reflectief is.
Deze scriptie bestaat uit een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek. Het
doel van deze scriptie is inzicht te verschaffen in wat de literatuur vertelt over
factoren die het leerklimaat in een organisatie positief dan wel negatief beïnvloeden
en inzicht te verschaffen in de manier waarop leidinggevenden en medewerkers van
woningcorporatie Westwaard Wonen het huidige leerklimaat ervaren en waarin zij
verbetering mogelijk achten. Het onderzoek is exploratief van aard en is er in eerste
plaats op gericht een beschrijving te geven van de ervaren werkelijkheid. In tweede
plaats wordt er toe gewerkt naar het doen van aanbevelingen voor het gewenste
leerklimaat. Het onderzoek is uitgevoerd binnen woningcorporatie Westwaard
Wonen. Er zijn diepte-interviews afgelegd met leidinggevenden, waaronder de
directeur-bestuurder, de drie leden van het managementteam en het hoofd
Bedrijfsbureau. Ook zijn er diepte-interviews afgelegd met de twee medewerkers van
de afdeling Projectontwikkeling en met zeven medewerkers van de afdeling
Bedrijfsbureau.
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat er vier typen factoren
onderscheiden kunnen worden die elk een andere dimensie van het leerklimaat
aanspreken. Deze indeling is gebaseerd op literatuuronderzoek van Baars-van
Moorsel (2003) en Onstenk (1997). Zo zijn er individuele factoren, leeraanbod
factoren, sociaal contextuele factoren en waarde factoren te onderscheiden. Vanuit de
literatuur zijn twaalf factoren geselecteerd die het leerklimaat positief dan wel
negatief kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: motivatie, gevoel van veiligheid,
autonomie, tijd, hulp tot ontwikkeling, feedback, managementstijl, teamstijl,
openstaan voor ideeën, identificatie, openheid en dialoog, en tolerantie voor fouten.
Het empirisch onderzoek laat zien dat leidinggevenden zich in het huidige
leerklimaat aangezet voelen tot leren, met name door de eigen motivatie, de externe
ontwikkelingen, de positie als leidinggevende, door anderen en door de lerende,
open en veilige teamstijl die men binnen het MT ervaart. Leidinggevenden vinden
het van belang om bewust te werken aan een gunstig leerklimaat in de organisatie.
Essentieel hierbij is dat de medewerker zijn eigen aandeel heeft in het creëren van
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een gunstig leerklimaat. Men probeert leren te stimuleren door autonomie van de
medewerker te bevorderen, betrokkenheid te stimuleren, leermogelijkheden aan te
bieden, aan te sluiten bij de behoeften van het individu, feedback te geven en te
stimuleren, het inbrengen van ideeën te ondersteunen en faciliteren, en
voorbeeldgedrag in leren te laten zien.
Medewerkers ervaren niet dat leren en ontwikkelen bewust gestimuleerd wordt in
het huidige leerklimaat, maar toch voelen zij zich aangezet tot leren. Factoren die
aanzetten tot leren en een positieve invloed op het leerklimaat hebben zijn de eigen
motivatie en externe ontwikkelingen, de ruimte die er is om invloed uit te oefenen,
de beschikbare tijd die er is voor leren en opleidingsmogelijkheden, de vrijheid in de
managementstijl, de onderlinge samenwerking en teamstijl, de ruimte die er is voor
het inbrengen van ideeën, de verbondenheid met de organisatie en het werk, de open
en veilige cultuur in onderlinge contacten en de tolerantie die er bestaat voor fouten.
Naast deze positieve invloed van factoren op het leerklimaat wordt er ook
aangegeven welke factoren een minder positief effect hebben op het leerklimaat. Zo
ervaart niet iedereen genoeg ruimte om invloed uit te oefenen, wordt er weinig tijd
genomen om te reflecteren, zorgt de vrijheid in de managementstijl voor sommigen
voor te weinig persoonlijke aandacht voor ontwikkeling, leeft leren in de teamstijl
van het Bedrijfsbureau niet zo erg, is er meer leervermogen te halen uit de
samenwerking tussen afdelingen, ervaart niet iedereen een open en veilige cultuur,
wordt men te weinig op fouten aangesproken en wordt er te weinig van fouten
geleerd.
Er zijn verschillen waarneembaar in de perceptie van het leerklimaat tussen
leidinggevenden en medewerkers wanneer het gaat om de manier waarop zij
ervaren dat het leerklimaat aanzet tot leren. Daarnaast ervaart de medewerker de
stimulans tot leren van de leidinggevenden niet altijd zoals de leidinggevenden
denkt leren te stimuleren. Ook zijn er verschillen waarneembaar tussen de
ervaringen van medewerkers van de afdeling Projectontwikkeling en de afdeling
Bedrijfsbureau met betrekking tot de bereidheid tot leren en het bewust omgaan met
het stimuleren van leren. Uit deze vergelijking blijkt dat het werkgebied, de functie,
de afdelingsstructuur, het gedetacheerd zijn en de plaats in de organisatiestructuur
mogelijke verklaringen geven voor de waargenomen verschillen in perceptie tussen
medewerkers van de twee verschillende afdelingen.
Tot slot, komt uit de uitkomsten naar voren dat de verbeteringen die
leidinggevenden en medewerkers aandragen met betrekking tot het huidige
leerklimaat over het algemeen overeen komen. Ontwikkelpunten in het huidige
leerklimaat zijn: het geven van individuele aandacht aan ontwikkeling, feedback, het
omgaan met fouten, open communicatie, het stimuleren van teamleren, tijd nemen
voor reflectie, en het stimuleren van leren over de grenzen van de eigen functie en
afdeling heen door systeemdenken.

9

Tell me and I forget. Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Autonomie

Benjamin Franklin
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1. Onderzoeksopzet
1.1 Aanleiding
Vanaf mijn jonge jaren tot nu, ben ik bezig geweest te leren en kennis, vaardigheden
en ervaringen op te doen, als ook mijn attitudes bij te schaven. Leren heeft mijn
interesse en het opdoen van nieuwe ervaringen en kennis heeft mij altijd geprikkeld.
Juist ook het aangaan van confrontaties met zaken die moeilijk of eng lijken hebben
mij keer op keer getoond dat dit is waar je de meeste kennis uit haalt, ofwel het
meeste van leert. Alle verschillende leerervaringen maken je tot wie je bent.
Sommigen menen dat het leerproces ophoudt wanneer je je diploma in handen hebt
en aan de slag gaat in een baan. Echter de praktijk wijst uit dat dit niet het geval is,
en dat hier het echte leren pas begint…of niet?
Tijdens mijn schoolperiode en mijn studie aan verschillende faculteiten van de
Universiteit van Utrecht heb ik ontdekt dat leren op verscheidene wijzen kan
plaatsvinden en dat de ene setting wel stimuleert en de andere niet. Deze
onderwijsinstellingen zijn specifiek gericht op het leren van individuen.
Mensen kunnen leren, op verschillende manieren, maar hoe zit dat met organisaties?
Organisaties bestaan ten slotte ook uit mensen, die in essentie in staat zijn om te
leren. Hoe kan hun lerend vermogen ingezet worden zodat de organisatie als geheel
vooruit blijft gaan en blijft leren. Het concept van de ‘lerende organisatie’ raakt aan
deze vraag. Een eerste voorwaarde om tot een lerende organisatie te komen is het
creëren van een setting die medewerkers op alle niveaus van de organisaties
stimuleert tot leren. Aangezien ik me interesseer voor leerprocessen, op individueel
en collectief niveau, lijkt het me zeer interessant uit te vinden hoe een dergelijke
setting binnen organisaties gecreëerd kan worden.

1.2 Probleemstelling
Leren en ontwikkelen, in brede zin, wordt voor organisaties steeds belangrijker om
zo in staat te zijn in te spelen op de dynamische omgeving die typerend is voor de
huidige kennismaatschappij. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
heeft laten zien het belang van leren te onderkennen, en zette het initiatief ‘Leven
Lang Leren’ op, om door middel van voorlichting en financiering te stimuleren dat
werknemers zich blijven ontwikkelen. Het beeld van een paar jaar naar school gaan
en daarna werken voor het leven behoort tot het verleden. Om bij te blijven moeten
werknemers de kans krijgen ‘zich voortdurend nieuwe vaardigheden en kennis eigen te
maken.’ Uiteindelijk is het belang van blijvend leren dat werknemers ‘blijvend
inzetbaar zijn in het arbeidsproces, oftewel: employability voor iedereen (minocw.nl).’ Dit
programma laat zien dat leren van werknemers serieus genomen wordt en breed
gestimuleerd wordt in het belang van de werknemers en de organisatie. Het
opleiden en trainen van medewerkers in de organisatie is niet nieuw. Echter
verscheidene auteurs wijzen op de verschuiving van het volgen van opleidingen en
trainingen, naar leren op de werkplek. Zo wordt gepleit voor een breder begrip van
leren, dat niet enkel het formele leren in opleidingen omvat (Bolhuis & Simons, 1999).
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Leren en werken komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Om te zorgen dat leren zo
optimaal mogelijk plaatsvindt op de werkplek, wordt het creëren van een gunstig
leerklimaat in de organisatie gezien als een essentiële voorwaarde voor het
stimuleren van leren van werknemers en de organisatie als geheel.
Aangezien het leerklimaat de basis vormt voor een op leren gerichte organisatie en
organisaties zich hiermee kunnen onderscheiden van de rest, lijkt het me interessant
een studie te doen naar factoren die de kwaliteit van het leerklimaat in organisaties
kunnen beïnvloeden. Met andere woorden, wat is er nodig om tot een klimaat te
komen waarin leren, in brede zin, gestimuleerd wordt en leden van de organisatie dit
ook zo ervaren.

1.3 Onderzoeksvragen
Bovenstaande probleemstelling leidt tot de volgende vier hoofdvragen, welke
onderwerp zullen zijn van deze scriptie. De eerste vraag heeft betrekking op de
literatuur. De overige drie vragen zullen worden onderzocht in een case-study bij
woningcorporatie Westwaard Wonen.
1. Wat wordt er in de literatuur gezegd over factoren die de kwaliteit van het
leerklimaat in een organisatie beïnvloeden?
2. Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen ervaren door
leidinggevenden van de organisatie en hoe zou het leerklimaat
eventueel verbeterd kunnen worden?
3. Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen ervaren door
medewerkers van de organisatie en hoe zou het leerklimaat eventueel
verbeterd kunnen worden?
4. Is er een verschil waarneembaar in de perceptie van het leerklimaat tussen
leidinggevenden en medewerkers, en tussen medewerkers van verschillende
afdelingen?

1.4 Doel
Het onderzoek in deze scriptie is erop gericht om meer inzicht te krijgen in factoren
die het leerklimaat in een organisatie, in dit geval woningcorporatie Westwaard
Wonen, beïnvloeden, zowel positief als negatief.

1.5 Context
Woningcorporatie Westwaard Wonen te Papendrecht1 zal de context vormen voor
het onderzoek naar ervaringen van leidinggevenden en medewerkers met het
1

Zie hoofdstuk 2 voor specifieke informatie over Westwaard Wonen.
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leerklimaat in de eigen organisatie. Woningcorporatie Westwaard Wonen, met
ongeveer 65 medewerkers in dienst, heeft als maatschappelijke kerntaak brede lagen
van de bevolking, in het bijzonder diegenen die hier extra hulp bij nodig hebben,
goed te huisvesten. De komende jaren heeft zij zich de drie K’s: Klant, Kwaliteit en
Kans ten doel gesteld. Directeur-bestuurder Jaap de Gruijter legt uit dat Westwaard
Wonen de klant centraal wil stellen door hoge kwaliteit na te streven in haar
dienstverlening en innovatief te werk wil gaan door kansen die sociale stijging ten
gevolg hebben te zien en te benutten. Hij tekent hierbij aan dat deze organisatie zich
in transitie bevindt en op weg is om betere dienstverlening te verstrekken door te
streven naar zo hoog mogelijke kwaliteit. Hiervoor heeft de organisatie er in 2007
voor gekozen zich door een externe partij (KWH) te laten meten op kwaliteit. In
februari 2009 heeft zij het KWH-label behaald en Jaap de Gruijter beschouwt dit ook
als een ontwikkeltraject, waarin weliswaar een grote slag gemaakt is, maar dat nog
niet afgelopen is. Verder legt hij uit dat het opmerkelijk is dat de motivatie tot leren
en het centraal stellen van de klant in een corporatie niet per se door de omgeving
wordt afgedwongen. Het is zelfs de vraag of de klant überhaupt wel duidelijk in
beeld is. De klant kan degene zijn die een huis wil huren, maar kan ook de gemeente,
de overheid, de huurdervereniging, een zorginstelling of onderwijsinstelling zijn. De
corporatie heeft in haar regio een monopoliepositie. De klant heeft in die zin geen
keus wanneer het gaat om concurrentie. De motivatie om te leren en te innoveren zal
dus in dit soort organisaties niet zozeer worden opgewekt door het concurreren met
andere organisaties. De motivatie om te leren en innoveren zal van binnenuit,
intrinsiek, moeten komen. Het feit dat er gestreefd wordt naar bovenstaande
doelstellingen laat zien dat de organisatie dit voor ogen heeft, maar, zoals directeurbestuurder Jaap de Gruijter aangeeft, nog niet bij het eindstation, als dit al bestaat, is
aangekomen. Gezien deze ontwikkelingen en de doelstellingen van deze organisatie
lijkt dit een zeer geschikte organisatie te zijn voor mijn onderzoek betreffende het
creëren van een gunstig leerklimaat.

1.6 Relevantie
1.6.1 Relevantie voor de organisatie
Baars-van Moorsel (2003:5) geeft aan dat het voor organisaties van groot belang is
inzicht te hebben in het leerklimaat. Ook Kessels (2003: 3) onderstreept het belang
van een gunstige leeromgeving in organisaties : ‘Het vermogen om bewust aan de
kwaliteit van de leeromgeving te werken zou wel eens een bekwaamheid kunnen zijn die
slimme organisaties onderscheidt van de rest. Het is daarom de moeite waard om op zoek te
gaan naar de kenmerken van een dergelijk gunstige leeromgeving, en te ontdekken hoe we
deze bewust kunnen bevorderen.’ Het onderzoek in deze scriptie is erop gericht om
meer inzicht te krijgen in factoren die het leerklimaat bij Westwaard Wonen
beïnvloeden, zowel positief als negatief. De casestudy verschaft inzicht in de
perceptie van leidinggevenden en medewerkers van het huidige leerklimaat bij
woningcorporatie Westwaard Wonen. Op deze wijze wordt de beleving van het
huidige leerklimaat in beeld gebracht en wordt duidelijk welke factoren belangrijk
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worden geacht en welke eventuele aanbevelingen gedaan kunnen worden ter
bevordering van het leerklimaat bij Westwaard Wonen.
1.6.2 Persoonlijke relevantie
Daarnaast is het onderzoek voor mij persoonlijk relevant, aangezien het ingaat op
onderwerpen van mijn interesse, namelijk leren en hoe dit gestimuleerd kan worden
in organisaties. Het verschaft mij inzicht in de verschillende factoren die een rol
kunnen spelen bij het creëren van een gunstig leerklimaat. Dit geeft mij inzichten die
ik in mijn latere werkleven kan gebruiken, door mij bewust te worden hoe ik zelf kan
bijdragen aan een gunstig leerklimaat en hoe ik mij op dien te stellen om mijzelf te
blijven ontwikkelen in mijn werk. Daarnaast geeft de opzet van mijn onderzoek mij
de gelegenheid om een vorm van advieswerk te verrichten door toe te werken naar
het doen van aanbevelingen. Aangezien dit aansluit bij mijn gekozen
afstudeerrichting als adviseur, zoals opgenomen in mijn competentiebalansdocument, vormt deze vorm van onderzoek voor mij een waardevolle
ervaring.

1.7 Onderzoeksaanpak
1.7.1 Literatuuronderzoek
Om het begrip leerklimaat in haar context te plaatsen, zullen de begrippen leren en
de lerende organisatie, en het belang van het creëren van een gunstig leerklimaat
allereerst worden toegelicht aan de hand van relevante literatuur. Vervolgens zal het
begrip leerklimaat worden gedefinieerd en zal er een literatuuronderzoek worden
uitgevoerd naar bepalende factoren voor het creëren van een leerklimaat waarin de
leden van de organisatie gestimuleerd worden om te leren. Deze factoren kunnen
zowel een positieve als negatieve uitwerking op het leerklimaat hebben. Aan de
hand van bevindingen over deze bepalende factoren uit de literatuur, zal ik een
overzicht van factoren destilleren die van invloed zijn op het leerklimaat van een
organisatie. Deze plaats ik in een framework dat ik vervolgens kan gebruiken om de
data te analyseren die uit de door mij gehouden interviews met leidinggevenden en
medewerkers komen. Op basis van dit framework zal een vragenlijst worden
gemaakt die gebruikt zal worden voor de interviews met leidinggevenden en
medewerkers van Westwaard Wonen. Door middel van het literatuuronderzoek zal
een antwoord worden verkregen op mijn eerste deelvraag:
1. Wat wordt er in de literatuur gezegd over factoren die de kwaliteit van het
leerklimaat in een organisatie beïnvloeden?
1.7.2 Context-onderzoek: jaarverslagen, algemene informatie
Om het onderzoek in de context van Westwaard Wonen te plaatsen zullen
jaarverslagen en algemene informatie over de organisatie worden verzameld, welke
een inzicht verschaffen in de omgeving van het onderzoek. Deze informatie zal
aangevuld worden met relevante informatie uit de gesprekken met de directeurbestuurder van de organisatie.
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1.7.3 Kwalitatief onderzoek: Diepte-interviews
Er bestaan verscheidene onderzoeksinstrumenten, in de vorm van kwantitatieve
vragenlijsten, welke trachten het leerklimaat van de organisatie te waarderen door
deze vragenlijsten aan medewerkers voor te leggen.2 In dit onderzoek ben ik op zoek
naar de beleving van leidinggevenden en medewerkers van het huidige leerklimaat
bij Westwaard Wonen. Om de beleving in beeld te krijgen kies ik ervoor kwalitatief
onderzoek te doen door middel van diepte-interviews van een uur. De vragenlijsten
die worden opgesteld op basis van het literatuuronderzoek zullen bestaan uit halfopen vragen die de beleving van het huidige leerklimaat in beeld trachten te
brengen. Op deze wijze krijgen de respondenten de ruimte om hun eigen ervaring
met het leerklimaat te beschrijven.
De vragenlijst voor leidinggevenden en medewerkers is niet gelijk, aangezien zij een
andere rol vervullen in het leerklimaat. Door middel van de diepte-interviews wordt
getracht antwoord te geven op de hoofdvragen twee en drie:
2. Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen ervaren door
leidinggevenden van de eigen organisatie en hoe zou het leerklimaat
eventueel verbeterd kunnen worden?
3. Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen ervaren door
medewerkers van de eigen organisatie en hoe zou het leerklimaat eventueel
verbeterd kunnen worden?
Zowel de medewerkers als de leidinggevenden zal worden gevraagd naar hun
perceptie van het huidige en gewenste leerklimaat. De leidinggevenden zal tevens
worden gevraagd naar de manier waarop zij hun rol in het creëren van een gunstig
leerklimaat percipiëren.
De leidinggevenden die ondervraagd zullen worden zijn drie MT-leden, het hoofd
van het bedrijfsbureau en de directeur-bestuurder van de organisatie. In totaal zijn
dit vijf leidinggevenden. Vervolgens zal de medewerkers van de afdeling
Projectontwikkeling, twee medewerkers, en van de afdeling Bedrijfsbureau, zeven
medewerkers, in diepte-interviews van een uur naar hun ervaringen met het huidige
leerklimaat gevraagd worden. In totaal zullen er veertien interviews van een uur
worden afgenomen.
Belangrijk om op te merken is dat er in dit onderzoek wordt getracht inzicht te
krijgen in de percepties van medewerkers van het leerklimaat in de specifieke setting
van Westwaard Wonen. De resultaten van deze casestudy zijn daarom niet
representatief voor andere organisaties en trachten dit ook niet te zijn.

Onder andere(in: Baars-van Moorsel, 2003:43-48): LCQ, Learning Climate Questionnaire (Batram et
al, 1993); Leerklimaat checklist (Pedler et al, 1991); Leerklimaat checklist (Egberts & Verheul, 1993).
2
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1.8 Positie als onderzoeker
Als reactie op een indeling van onderzoeksperspectieven in vier verschillende
categorieën door Burrell en Morgan (1979, in: Frost, Lewin&Daft, 2000:107-122),
schreef Deetz (2000) zijn commentaar op deze indeling in het artikel ‘Describing
differences in approaches to organization science’. Hij legt hierin uit dat een indeling
in strikte onderzoeksbenaderingen niet mogelijk is, aangezien alle denken partieel is
(Deetz, 2000: 127). Deetz pleit voor nieuwe dimensies die niet zozeer gebruikt
worden om een classificatie van perspectieven te maken, maar om zo de
overeenkomsten en verschillen tussen verschillende onderzoeksoriëntaties bloot te
leggen (Deetz, 2000: 131). De eerste dimensie die hij onderscheidt heeft betrekking op
waar en hoe concepten ontstaan. Hierin bestaan twee extremen, namelijk de
concepten worden ofwel ontwikkeld in relatie met organisatieleden en veranderen
gedurende het onderzoek, of de concepten worden in het onderzoek gebracht door
de onderzoeker en veranderen niet tijdens het onderzoek. Dus concepten kunnen
samen met de onderzochten worden ontwikkeld of op de onderzochten worden
toegepast (Deetz, 2000: 131). De eerste manier wordt door Deetz de ‘local/emergent –
pool’ genoemd, de tweede manier wordt ‘elite/a priori – pool’ genoemd. De tweede
dimensie die Deetz onderscheidt, focust de aandacht op de presentatie van eenheid
of van verschillen, en de relatie hiervan met dominant denken (Deetz, 2000: 133). De
eerste pool is de ‘consensus -pool’, waarbij de aandacht uitgaat naar bepaalde
patronen en waarden die door de onderzochten gedeeld worden (Deetz, 2000: 134).
De tweede pool, de ‘dissensus-pool’, gaat uit van conflict en spanning en zoekt naar
waar mensen in verschillen (Deetz, 2000: 135). Op basis van deze twee dimensies,
met vier polen, wordt een overzicht van vier oriëntaties op onderzoek verkregen,
namelijk normatief, interpretatief, kritisch en dialoog (Deetz, 2000: 137). In figuur 1
zijn de vier verschillende oriëntaties weergegeven.

Figuur 1 Onderzoeksoriëntaties van Deetz (Alvesson&Deetz, 2000: 24)

In mijn positie als onderzoeker ga ik uit van de interpretatieve onderzoeksoriëntatie.
Dit betekent dat ik op zoek ben naar de betekenis die mensen geven aan een
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bepaalde situatie, in dit geval hun beleving van het leerklimaat binnen de eigen
organisatie, en dus uitga van de ‘local/emergent-pool’, waarbij de kijk van de
onderzochten centraal staat. Daarnaast ben ik op zoek naar wat mensen delen, welke
patronen en waarden in de verschillende ervaringen van de onderzochten te
herkennen zijn, ofwel de ‘consensus-pool’, zonder daarbij voorbij te gaan aan de
complexiteit en tegenstrijdigheden van de verschillende percepties. Ik bezie de
organisatie vanuit een sociaal perspectief en onderschrijf de uitspraak van Deetz: ‘de
organisatie is een sociale plaats, een speciaal soort gemeenschap welke belangrijke kenmerken
deelt met andere soorten gemeenschappen (Deetz, 2000: 142).’ Mijn onderzoek is er in
eerste plaats op gericht de ervaringen van medewerkers en leidinggevenden met het
huidige leerklimaat te beschrijven en te interpreteren en op basis hiervan, in tweede
plaats, mogelijke aanbevelingen te doen met betrekking tot het gewenste leerklimaat.
Hierbij moet aangetekend worden dat ik mij bewust ben van het spanningsveld
tussen mijn keuze voor de interpretatieve benadering van onderzoek enerzijds en het
normatieve karakter van mijn onderzoeksinstrument anderzijds.
De methoden van onderzoek die behoren tot deze benadering zijn erop gericht de
situatie te begrijpen vanuit het perspectief van de deelnemers aan het onderzoek.
Henn, Weinstein en Foard (2006:14) benadrukken de belangrijke rol die taal speelt in
deze benadering: ‘Taal wordt beschouwd als een middel waarmee we betekenis geven.’ Om
deze reden is het belangrijk dat deelnemers in het onderzoek de ruimte krijgen om
hun eigen betekenissen te verwoorden. Kwalitatief onderzoek in de vorm van diepteinterviews past goed in deze benadering aangezien er geen gebruik wordt gemaakt
van gestructureerde vragenlijsten, maar eerder ruimte gegeven wordt aan de
geïnterviewde, zodat de onderzoeker zich kan verplaatsen in het perspectief van de
geïnterviewde.
Aangezien ik op zoek ben naar de ervaringen van medewerkers en leidinggevenden
van Westwaard Wonen met betrekking tot het leerklimaat in de organisatie, lijkt
deze benadering van onderzoek en de kwalitatieve methode van onderzoek, die op
zoek is naar de uitleg die mensen geven aan een bepaalde situatie en de manier
waarop zij een bepaalde zaak ervaren, goed bij mijn onderzoeksvraag te passen.

1.9 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zal de casus van Westwaard Wonen aan bod komen. Hierin zal meer
informatie worden gegeven over de organisatie en haar omgeving om zo een beter
beeld te verschaffen van de context van het onderzoek. Het eerste onderdeel van
deze scriptie bestaat uit een literatuuronderzoek naar factoren die het leerklimaat in
een organisatie beïnvloeden. Dit literatuuronderzoek is terug te vinden in hoofdstuk
3. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de empirie, de case-study bij
Westwaard Wonen, in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk zal het onderzoeksproces
beschreven worden en zullen de belangrijkste data verkregen uit de interviews met
leidinggevenden en medewerkers worden weergegeven. De verkregen data zullen in
hoofdstuk 5 geanalyseerd worden. In hoofdstuk 6 zullen de belangrijkste conclusies
uit het onderzoek worden besproken en worden mogelijke aanbevelingen
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geformuleerd die het leerklimaat in de onderzochte afdelingen van Westwaard
Wonen kunnen bevorderen. De scriptie zal worden afgesloten met een discussie in
hoofdstuk 7 waarin de tekortkomingen van het onderzoek en aanbevelingen voor
vervolgonderzoek aan bod zullen komen.
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I am learning all the time.
The tombstone will be my diploma.

Eartha Kitt
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2. Context: Westwaard Wonen
In dit hoofdstuk zal de context van het onderzoek, woningcorporatie Westwaard
Wonen, nader worden uitgewerkt. De missie van deze organisatie zal worden
beschreven in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 volgt meer informatie over de
organisatiestructuur. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de
woningcorporatiesector in zijn geheel in paragraaf 2.3. In paragraaf 2.4 worden
recente ontwikkelingen binnen Westwaard Wonen weergegeven. Tot slot wordt er
ingegaan op mijn onderzoek binnen Westwaard Wonen in paragraaf 2.5.

2.1 Missie
Westwaard Wonen vervult als woningcorporatie een belangrijke maatschappelijke
rol. Haar kerntaak is het goed huisvesten van verscheidene lagen van de bevolking.
Specifiek gaat hierbij de aandacht uit naar mensen die hier extra hulp bij nodig
hebben. Westwaard Wonen is ontstaan uit een fusie van Woningstichting
Papendrecht en Woningstichting Alblasserdam in 2003. De regio waarin zij opereert
is deel van de Drechtsteden. Binnen deze regio bezit zij circa 6700 verhuureenheden
verspreid over Papendrecht en Alblasserdam en daarmee is zij ‘één van de grotere
volkshuisvesters’ binnen deze regio (westwaardwonen.nl).
In het jaarverslag van 2007 wordt de missie van Westwaard Wonen als volgt
weergegeven: ‘Westwaard Wonen staat voor het creëren, faciliteren, en onderhouden van
prettige, leefbare, en aantrekkelijke woningen en wijken in Papendrecht en Alblasserdam. In
de meest brede zin van het woord (westwaardwonen.nl, 3).’

2.2 Organisatie
De organisatie bestaat uit ongeveer 65 medewerkers. De inrichting van de organisatie
is als volgt:

Figuur 2 Organigram Westwaard Wonen (westwaardwonen.nl)
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Elke afdeling wordt geleid door een manager. De directeur-bestuurder vormt samen
met deze managers het Managementteam. Het secretariaat ondersteunt de directeurbestuurder en de managers.
De afdeling Beleid, Communicatie en PR adviseert directie en MT met
beleidsbijdragen ten aanzien van het resultaat gebied Strategie, Markt en Kwaliteit
als mede Communicatie en PR en draagt zorg voor implementatie van dit beleid. De
afdeling Bouwkunde is verantwoordelijk voor alles wat met bouwen, techniek en
onderhoud te maken heeft zoals het (niet) planmatig onderhoud, sloop, renovatie en
nieuwbouw. De afdeling Klantenservice verzorgt de verhuur van het bezit en
verstrekt alle informatie omtrent wonen, inschrijven en dergelijke. Daarnaast zijn zij
verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken/gemeenten en de daarmee
samenhangende sociale problematiek. De afdeling Financiën en Treasury is
verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid. Daartoe worden alle financiële
(af)handelingen uitgevoerd door deze afdeling waarbij zij tevens zorg draagt voor
het opstellen van jaarrekening, begroting en kwartaalrapportages. De afdeling
Vastgoed richt zich met name op het Strategisch Voorraadbeheer. Informatiseren &
Automatisering, Personeel & Organisatie, Facilitaire zaken vallen onder de noemer
Facilitair (westwaardwonen.nl).

2.3 Woningcorporaties
2.3.1 Totstandkoming
De industriële revolutie rond de jaren 1850 zorgde voor de trek van landarbeiders
naar de steden. De woningtoestand in de steden, met sloppenwijken en
eenkamerwoningen voor grote gezinnen, werd rampzalig. Een aantal particulieren
wierpen zich op en zo ontstonden de eerste woningcorporaties. Het aantal
particulieren dat bereid was kapitaal tegen een redelijke rente te verstrekken was
echter zeer laag. De Staat besloot in te grijpen door zijn zorgen over de gehele
volkshuisvesting uit te breiden. Zo ontstond in 1901 de Woningwet. Deze wet stelt
voorwaarden waaraan een woning moet doen, om zo het bewonen van slechte
woningen tegen te gaan. Daarnaast worden hierin ook de financiële zaken geregeld,
namelijk het gebruik van staatsgeld voor het bouwen van nieuwe woningen
(vrom.nl). Over de jaren zijn er vele wijzigingen doorgevoerd in de financiële steun
en zelfstandigheid van corporaties. Zo konden corporaties tot 1995 subsidies
ontvangen van de gemeente en van VROM. Deze laatstgenoemde regeling werd in
1992 afgeschaft. Woningcorporaties kunnen voor het aantrekken van leningen
borging krijgen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daarnaast
kunnen woningcorporaties, als dit gezien hun financiële positie nodig is,
projectsubsidie en/of saneringssubsidie krijgen van het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV) (vrom.nl). De laatste jaren is er veel commotie geweest over
het functioneren van corporaties in relatie tot hun maatschappelijke taak. Deze
discussie is nog steeds gaande.

21

2.3.2 Omgeving
De vraag wie de woningcorporatie nu eigenlijk toebehoort, is lastig te beantwoorden.
Duidelijk is dat zij belangen van verscheidene partijen dient te behartigen. Zowel de
overheid, de gemeente, huurderverenigingen, onderwijs, zorg- en
welzijnsinstellingen, als directe huurders kunnen beschouwd worden als klant.
Anders dan private organisaties heeft een woningcorporatie weinig last van
concurrentieproblemen, aangezien zij in haar regio een monopoliepositie heeft en de
klant in zijn regio geen andere keus heeft, aldus directeur-bestuurder Jaap de
Gruijter. Het centraal stellen van de klant en de motivatie tot leren wordt in een
corporatie op deze manier niet door de omgeving afgedwongen. De motivatie om te
leren en innoveren zal van binnenuit, intrinsiek, moeten komen.
2.3.3 Bredere taakopvatting
De oorspronkelijke taken van de woningcorporaties zijn het bouwen, verhuren en
beheren van sociale huurwoningen. Tegenwoordig houden woningcorporaties zich
ook bezig met het bouwen van koopwoningen en het verbeteren van de leefbaarheid
van de buurten waar hun woningen staan. Bovendien zorgen zij voor de huisvesting
van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven. Verder
stimuleren woningcorporaties het eigen woningbezit door de verkoop van
huurwoningen (vrom.nl).
Ook Westwaard Wonen gaat mee in deze ontwikkelingen:
‘Westwaard Wonen heeft de afgelopen jaren een steeds bredere taakopvatting gehanteerd. Als
corporatie vinden wij het niet alleen belangrijk om goede sociale woningen te verhuren, maar
ook om medeverantwoordelijkheid te dragen voor sociale voorzieningen in de wijk (Jaarverslag
2007:4 )’. Hiertoe werkt zij samen met gemeenten, onderwijs, zorg- en
welzijnsinstellingen. Voorbeelden van sociale voorzieningen zijn: het
gezondheidscentrum in Papendrecht, de brede school in Papendrecht en
Voorzieningendriehoek Kinderdijk.
2.3.4 Haagse besluiten
De corporatiesector heeft het zwaar te verduren (gehad) door verscheidene recente
landelijke besluiten van de overheid. Belangrijke besluiten in 2007 met grote invloed
voor de beschikbare financiële middelen van corporaties zijn: huurstijging op
inflatieniveau, integrale winstbelasting, en het leveren van een bijdrage aan de
Vogelaarwijken (Jaarverslag 2007:6). De investeringskracht van corporaties is
hierdoor flink afgenomen. Dit geldt ook voor Westwaard Wonen.

2.4 Recente ontwikkelingen: Organisatie in transitie
2.4.1 Wisseling van de wacht
In oktober 2007 heeft wisseling van de wacht plaats gevonden toen voormalig
directeur-bestuurder Kees Oskam, na vijftien jaar werkzaam te zijn geweest voor
Westwaard Wonen, plaats maakte voor directeur-bestuurder Jaap de Gruijter.
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2.4.2 KWH-label
Westwaard Wonen beoogt goede dienstverlening aan haar klant centraal te stellen.
Hiertoe heeft zij intensief overleg met huurderverenigingen. Tevens heeft zij er in
2007 voor gekozen de kwaliteit van haar dienstverlening door een externe partij te
laten meten. Deze externe partij is het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties
Huursector (KWH), welke hier een kwaliteitslabel voor heeft ontwikkeld: het KWHlabel. Om dit keurmerk te verkrijgen moet de organisatie voldoen aan alle normen
voor dienstverlening binnen de sector. Dit onderzoek wordt ieder jaar herhaald.
In februari 2009 heeft Westwaard Wonen het KWH-label behaald. Directeurbestuurder Jaap de Gruijter beschouwt dit als een ontwikkeltraject, waarin weliswaar
een grote slag gemaakt is, maar dat nog niet afgelopen is.
2.4.3 Samenwerkingsverband met Forta
Op 11 februari 2009 werd het volgende nieuwsbericht op de website van Westwaard
Wonen gepubliceerd, dat ingaat op het mogelijke samenwerkingsverband met Forta:
‘De corporaties Westwaard Wonen en Forta zijn met elkaar in gesprek om de mogelijkheden
van verdere samenwerking te verkennen. De aanleiding daarvoor ligt in zowel landelijke en
regionale ontwikkelingen als in gezamenlijke ambities van de twee corporaties. Door het
Rijksbeleid vloeit er veel corporatiegeld weg uit de Drechtsteden naar Den Haag. Door
gezamenlijk op te treden kunnen de corporaties zich daar beter tegen wapenen. Daarnaast
vraagt de steeds intensievere regionale samenwerking van de lokale overheden ook om meer
samenwerking van het maatschappelijk middenveld in de Drechtsteden. De gesprekken zijn
een logisch vervolg op de al bestaande samenwerking tussen de corporaties in de Alliantie van
de Drechtsteden (westwaardwonen.nl:nieuws).’
De medewerkers zijn geïnformeerd over deze ontwikkelingen. Welke vorm het
samenwerkingsverband zal krijgen is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.
Directeur-bestuurder Jaap de Gruijter vertelt er het volgende over:
‘De Gruijter vertelde verder dat Westwaard Wonen de komende jaren financieel in de min
gaat draaien: “We willen onze beloftes naar de huurders toe waarmaken, maar financieel
draaien we verlies. Eén van de oplossingen is een fusie met de rijke woningcorporatie Forta
uit Zwijndrecht. Door deze samenvoeging krijgen we meer macht en wordt er minder geld
aan Den Haag afgedragen. Dat is spannend want lang niet alle fusies zijn een succes. We
moeten uitkijken voor bureaucratie. Toch geloof ik dat het beter is om samen te werken. We
gaan het onderzoeken,” aldus De Gruijter (stadgorinchem.nl).’
De verschillende ontwikkelingen laten zien dat de organisatie op verschillende
vlakken in transitie is, aldus Jaap de Gruijter.

2.5 Mijn onderzoek
2.5.1 Focus
Mijn onderzoek zal zich focussen op het leerklimaat dat binnen Westwaard Wonen
bestaat, gelet op omgevingsfactoren die typerend zijn voor de corporatiesector en
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recente ontwikkelingen binnen Westwaard Wonen. Voor mijn onderzoek zullen de
directeur-bestuurder, de drie MT-leden en medewerkers van de afdeling
Projectontwikkeling en het Bedrijfsbureau worden geïnterviewd. In overleg met de
directeur-bestuurder is er voor deze twee afdelingen gekozen, aangezien deze zeer
uiteenlopende taken vervullen en daardoor een interessant object van onderzoek
zijn.
2.5.2 Organigram
Onderstaand is een organigram van de twee afdelingen, behorend tot de afdeling
Bouwkunde, weergegeven. Mijn onderzoek zal worden uitgevoerd in de afdelingen
Projectontwikkeling en Bedrijfsbureau, die worden gerepresenteerd in de groen
gekleurde delen van het organigram. De afdeling Projectontwikkeling houdt zich
bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe projecten. Voorbeelden zijn de
Driehoek Kinderdijk en Oostpolder Papendrecht. Deze afdeling bestaat uit twee
projectleiders en de leidinggevende manager. Per 1 mei treedt de derde projectleider
in dienst.
De afdeling Bedrijfsbureau verzorgt het onderhoud dat moet worden verricht aan
woningen. Deze afdeling bestaat uit de leidinggevende; zes administratieve
medewerkers, die zowel bij de klachtenlijn als achter de computer werkzaam zijn;
twee financieel bouwkundig medewerkers die zich bezig houden met begrotingen en
budget; en twee bouwkundig medewerkers die gaan over materialen en producten.

Manager Bouwkunde

Hoofd
Uitvoering

Projectontwikkeling
(2 Projectleiders)

Bouwkundig
Medewerker (2)

Hoofd
Bedrijfsbureau

Administratief
Medewerker (6)

Bouwkundig/
Financieel Mw. (2)

Figuur 3 Organigram Afdeling Bouwkunde
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Je kunt een man niets leren. Je kunt hem alleen
helpen het in zichzelf te vinden.

Onbekende Auteur
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3. Literatuuronderzoek
Het literatuuronderzoek is erop gericht een antwoord te vinden op de eerste
deelvraag, welke luidt: Wat wordt er in de literatuur gezegd over factoren die de kwaliteit
van het leerklimaat in een organisatie beïnvloeden? Ter inleiding zal in paragraaf 3.1
worden ingegaan op nieuwe werkelijkheden in de huidige maatschappij die maken
dat leren essentieel is voor organisaties en de leden van organisaties. Vervolgens zal
worden ingegaan op wat er onder leren kan worden verstaan, in paragraaf 3.2.
Paragraaf 3.3 zal gebruikt worden om een wijdverspreid managementconcept te
bespreken, welke het creëren van lerend vermogen in organisaties centraal stelt: de
lerende organisatie. Via het concept van de lerende organisatie en de verschuiving
van opleiden naar leren op de werkplek komen we in paragraaf 3.4 uit op een
bespreking van het begrip leerklimaat van de organisatie, zoals dit uitgelegd wordt
door verscheidene auteurs. In paragraaf 3.5 wordt een indeling gepresenteerd van
vier verschillende typen factoren die elk een ander aspect van het leerklimaat
aanspreken. Deze indeling is gebaseerd op literatuuronderzoek van Baars-van
Moorsel (2003). In totaal worden in deze paragraaf twaalf factoren, die van invloed
zijn op het leerklimaat, geselecteerd. Tevens wordt per factor weergegeven wat de
literatuur zegt over hoe deze factor het leerklimaat positief dan wel negatief kan
beïnvloeden, in paragraaf 3.6. Dit overzicht van de twaalf beïnvloedende factoren,
ingedeeld in vier typen factoren, zal dienen als onderzoeksinstrument om de data,
verkregen uit de interviews met leidinggevenden en medewerkers van
woningcorporatie Westwaard Wonen, te analyseren.

3.1 Nieuwe werkelijkheden
Nieuwe werkelijkheden in de huidige maatschappij hebben betrekking op
verschillende onderwerpen, namelijk veranderingen van de markt, het werk, het
tempo, de mens, en het maken van kennis (Swieringa & Wierdsma, 2007: 132-139).
De vraaggestuurde markt maakt plaats voor een markt waarin producten tot stand
komen in samenwerking met de klant. Dit maakt een einde aan de organisatie als
machine, waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen denken en handelen. In plaats
daarvan is er sprake van verdienstelijking en professionalisering van het werk,
waarbij gedoeld wordt op een herstel van de verbinding tussen denken, doen,
bezinnen en beslissen. Veranderingen in de omgeving van organisaties volgen elkaar
in rap tempo op en kennis speelt de hoofdrol in het overleven van organisaties.
Daarnaast zorgt de individualisering van de maatschappij voor andere
verhoudingen en is de benadering van de organisatie als een sociaal systeem en
netwerk de oorzaak voor nieuwe stromingen die de nadruk leggen op co-creatie,
samenwerking en kennisdeling.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de omgeving waarin organisaties opereren
niet alleen dynamischer, maar ook veeleisender wordt. Om te kunnen blijven bestaan
moeten organisaties in staat zijn enerzijds flexibel om te gaan met hun omgeving,
anderzijds een zekere stabiliteit behouden daar waar het hun identiteit aangaat. In
het ideale geval bevindt een organisatie zich in een staat van ’co-evolution’: ‘We have
to adapt ourselves to the conditions of our environment, but we also need to keep a sufficient
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level of uniqueness in order to deliver added value to this environment (Van Buuren, 2005:
9).’ Op deze manier is de organisatie in staat zijn positie te behouden, van betekenis
te zijn en eventuele concurrenten voor te blijven. Het volstaat niet meer om te
concurreren op waarden als prijs en kwaliteit. Organisaties moeten in staat zijn zich
voortdurend aan te passen aan hun omgeving. Dit vraagt om aanpassingsvermogen,
oftewel lerend vermogen, van de organisatie.
Leren is niet alleen voor organisaties van belang, maar ook voor de individuele
medewerkers. De term ‘Leven Lang Leren’ illustreert dit en is gebaseerd op het feit
dat de snelverouderende kennis en snelveranderende werkwijzen en technieken
vragen om medewerkers die hun leven lang blijven leren (minocw.nl). Niet enkel de
organisatie profiteert hiervan, maar door te leren zorgt de medewerker tevens dat hij
of zij aantrekkelijk blijft en zo de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Leren draagt
bij aan de inzetbaarheid van de medewerker, ofwel de employability.
Leren is dus onontbeerlijk in de huidige kennismaatschappij. Blijvend leren is zowel
in het belang van de organisatie als van de medewerker.

3.2 Leren
Leren is belangrijk, maar wat wordt er verstaan onder leren? Allereerst zal er in
paragraaf 3.2.1 kort worden ingegaan op de invloed van ‘een leven lang leren’ op de
definitie van leren. Vervolgens zal er een link worden gelegd tussen kennis en leren
in paragraaf 3.2.2. Dan zal het brede begrip van leren, zoals gehanteerd door Bolhuis
& Simons (1999), in paragraaf 3.2.3 worden toegelicht, aangezien dit brede begrip
van leren zal worden gehanteerd in deze scriptie. Tot slot wordt er in paragraaf 3.2.4
ingegaan op het verband tussen leren en organisaties.
3.2.1 Een leven lang leren
Leren wordt vaak in verband gebracht met educatieve ervaringen op school of in
opleidingssituaties. Leren wordt dan beschouwd als formeel, gestuurd en
intentioneel. Door verschuivingen in de maatschappij is echter het besef gegroeid dat
leren niet stopt of behoort te stoppen na het behalen van een diploma, maar dat leren
levenslang door moet gaan en dat leren op het werk iedere dag weer kan
plaats vinden. Bolhuis & Simons (1999) spreken over de verschuiving
van opleiden naar leren, waarbij leren gekoppeld wordt aan het werk en plaats vindt
in arbeidsorganisaties. Deze verschuiving van opleiden naar leren is ook terug te
vinden in de grote hoeveelheid aan definities van leren in de literatuur, waarbij vaak
een tweedeling in termen ontstaat om het verschil met het schoolse leren duidelijk te
maken.
3.2.2 Kennis en leren
De definitie van kennis, waarbij kennis wordt gezien als een metaforische functie van
informatie, ervaring, vaardigheden en attitude, en als een persoonlijk vermogen
(Weggeman 2000: 38), vormt een goede opstap tot de uitleg van het begrip leren.
Weggeman (2000: 49) beschrijft leren als ‘het doorlopen van een proces waarmee,
impliciete of expliciete, kennis gecreëerd wordt.’ Op deze manier ‘wordt bestaande kennis
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verrijkt en nieuwe kennis gecreëerd.‘ Kennis vormt dus niet enkel de input, maar ook de
output van het leerproces. Aan de hand van de formule van kennis, K= I.EVA, die
Weggeman hanteert, beschrijft hij leren als de voortdurende interactie van I.EVA
(49). Als er geleerd wordt, verandert één of meer van deze dimensies en verandert
daardoor de kennis. Keuning & Eppink (1996:302, in Melkers 1999: 41) gaan een stap
verder door ook het effect op ons vermogen tot effectief handelen te verdisconteren.
Zij definiëren leren als het creëren van nieuwe kennis welke het vermogen tot
effectief handelen vergroot.
Zoals uit bovenstaande duidelijk wordt, bestaan er verscheidene vormen van leren
die elk op een eigen wijze plaatsvinden en een andere dimensie van het begrip
kennis aanspreken. Zo wordt leren niet enkel gezien als een proces waarbij
informatie wordt overgedragen en opgenomen, maar omvat het ook veranderingen
in de ervaring, vaardigheden en attitude van een persoon, wat uiteindelijk leidt tot
een groter vermogen tot effectief handelen. Om in termen van Swieringa &
Wierdsma (2007: 35) te spreken betekent leren ‘het veranderen van gedrag.’ Het doel
van deze gedragsverandering is het realiseren van gedrag dat beter beantwoordt aan
het doel van degene die leert en de eisen van de specifieke handelingscontext. Op
deze manier wordt het gedrag dus effectiever, ofwel men wordt bekwamer.
3.2.3 Een breder begrip van leren
Aannames over leren zijn veelal gebaseerd op ervaringen met leren in een educatieve
context: op school, een opleiding of training. Deze zorgen voor een beperkt begrip
van leren. Bolhuis & Simons (2001: 1-11) pleiten voor een breder begrip van leren. In
onderstaande tabel is het brede begrip van leren afgezet tegen een meer beperkte
opvatting van leren:
Naar een breder begrip van leren ...

.... in plaats van een te beperkte aanname
over leren

Mensen leren altijd; leren kan ook
minder gewenste effecten hebben.

Leren doe je als dat speciaal wordt
georganiseerd en is per definitie
positief.

Er zijn verschillende manieren om te
leren

Er is één manier van leren

Leren gebeurt ook onbewust; leren doe
je ook op non-verbale manieren.

Leren doe je bewust; en met name in
verbale vorm.

Leren vindt plaats in interacties met
anderen. Het is (ook) een sociaal proces
in een sociale context met sociale
resultaten.

Leren doe je in je hoofd. Het is primair
een individueel proces met individuele
resultaten.

Handelen volgt niet automatisch op
leren. Leren kan ook volgen uit

Je moet iets eerst (theoretisch,
begripsmatig) leren om het vervolgens
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handelen.

toe te passen.

Leren is ook kritisch reflecteren op
schijnbare vanzelfsprekendheden.

Leren is het opnemen van de juiste
kennis.

Leren
heeft altijd een emotionele component.

Leren doe je vooral met je verstand
(cognitief, rationeel).

Mensen uit verschillende (sub)culturen
hebben stilzwijgend verschillende
interpretaties van de wereld geleerd.
De confrontatie leidt tot verschillende
leerreacties.

Wat wordt geleerd heeft stilzwijgende
consensus binnen de geldende cultuur.

Leren is noodzakelijkerwijs vaak
veranderend leren.

Leren is altijd iets nieuws leren.

Figuur 4 Een breder begrip van leren (uit: Bolhuis & Simons, 2001: 1 )

Een breed begrip van leren is dus leren dat:
 niet speciaal georganiseerd hoeft te zijn;
 verschillende leerprocessen omvat;
 bewust en onbewust plaatsvindt, zowel in verbale als non-verbale vorm;
 zowel een sociaal proces als een individueel proces kan zijn;
 kan volgen uit handelen of handelen tot gevolg heeft;
 zowel het opnemen van kennis als het reflecteren op schijnbare
vanzelfsprekendheden betreft;
 zowel cognitief als emotioneel is;
 zowel iets nieuws leren als veranderend leren, afleren, betreft.
Dit brede begrip van leren zal in deze scriptie worden gehanteerd, omdat een te
beperkte aanname van leren, belangrijke leerprocessen buiten beschouwing laat die
bij voorkeur juist ook op de werkplek plaats vinden.
3.2.4 Leren en organisaties
Hoe moeten we het leren van organisaties zien? Wanneer we de organisatie
beschouwen als een coalitie van mensen, die ontstaat omdat individuen hun eigen
belang beter kunnen dienen door de krachten te bundelen, dan wordt duidelijk dat
de individuen in de organisatie allemaal kunnen leren ten dienste van de organisatie
(Sprenger & Van Oort, 2003: 31). Echter, Van Gurchom (1999: 84) merkt terecht op
dat als medewerkers individueel leren en zich ontwikkelen, dit nog geen garantie is
dat ook de organisatie als geheel leert. Zo kan het collectieve leervermogen groter of
kleiner zijn dan de som van de individuele leervermogens.
Er zijn verschillende gezichtspunten over wat collectief leren en organisatieleren
inhoudt. Swieringa & Wierdsma (2007:45) beschrijven het leren van organisaties als
het veranderen van organisatiegedrag: ‘Het veranderen van organisatiegedrag is een
collectief leerproces. (…) Van het leren van organisatiegedrag is pas sprake als een
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gedragsverandering van het ene individu effect heeft op het gedrag van andere individuen.’
Individueel leren is hierbij dus een voorwaarde voor leren door een organisatie.
Zowel individueel als ook collectief kan er op verschillende niveaus worden geleerd.
De meest bekende termen voor deze verschillende niveaus van leren zijn single-loop
en double-loop learning (Argyris, 1996: 21-22), ook wel enkelslag en dubbelslag leren
(Swieringa & Wierdsma, 2007: 48-51). Enkelslag leren kan worden uitgelegd als het
ontdekken en herstellen van een fout zonder de onderliggende waarden van het
systeem ter discussie te stellen of te veranderen. Het gaat hierbij om ‘hoe’-vragen. Bij
dubbelslag leren worden de achterliggende inzichten van de regels ter discussie
gesteld. Deze vorm van leren gaat dus een stap verder. Hierbij zijn ‘waarom’-vragen
aan de orde. Bij deze vorm van leren is bijna altijd sprake van conflicten, verschillen
en tegenstrijdigheden. Het vermijden van deze conflicten door niet in dialoog en
debat te gaan is verleidelijk, maar in wezen een vorm van vluchtgedrag waarbij leren
niet tot stand komt. Ook het te snel tot actie komen of het spelen van politieke
spelletjes brengt geen oplossing voort. De verschillen worden als probleem gezien,
maar vormen juist de bron tot leren. Argyris (1996: 21) stelt dat beide niveaus van
leren vereist zijn voor een organisatie.
Van wie behoort een organisatie dan te leren? Voor leren is het noodzakelijk in de
spiegel te kijken. Dit kan door terugkoppeling, feedback, te ontvangen. De lerende
bepaalt vervolgens wat hiermee wordt gedaan: op dezelfde wijze doorgaan, dingen
anders doen of andere dingen doen. De feedback kan zowel een interne als externe
bron hebben, namelijk ofwel van degene met wie je werkt of van degene voor wie je
werkt: de klant. In de verschuivende markt van productiegerichtheid naar
klantgerichtheid, is de klant de belangrijkste bron van feedback voor de organisatie.
Belangrijk in dit feedbackproces is dat de feedback zo rechtstreeks mogelijk wordt
gegeven aan degene voor wie het bestemd is (Swieringa & Wierdsma, 2007: 100-103).

3.3 De Lerende Organisatie
In deze paragraaf zal worden ingegaan op een concept dat zich expliciet richt op het
leren van organisaties. Ter inleiding zal in paragraaf 3.3.1 worden uitgelegd wat men
kan verstaan onder een concept. Vervolgens zal in drie opeenvolgende paragrafen,
3.3.2 tot en met 3.3.4, worden stilgestaan bij het ontstaan, het nut en de inhoud van
het concept van de lerende organisatie. Het concept kan vanuit verschillende
perspectieven benaderd worden en een indeling van de belangrijkste benaderingen
is terug te vinden in paragraaf 3.3.5. De normatieve benadering van de lerende
organisatie van Senge (1992) zal verder worden uitgewerkt in paragraaf 3.3.6,
aangezien deze de achtergrond vormt waartegen mijn onderzoek zich afspeelt. Tot
slot zal in paragraaf 3.3.7 kort ingegaan worden op een pragmatische benadering van
Sprenger (2003), om zo een verbinding te kunnen maken tussen de lerende
organisatie en het creëren van een gunstig leerklimaat in organisaties.
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3.3.1 Zet je bril maar op
De lerende organisatie is een concept dat gericht is op het creëren van lerend
vermogen binnen organisaties. Het is een wijdverspreid managementconcept in
organisaties en in de organisatieliteratuur en kan beschouwd worden als een vorm
van kennismanagement (Van Gurchom, 1999). Van Hees & Verweel (2006) merken
op dat over de laatste tientallen jaren vele managementconcepten in hoog tempo zijn
geïntroduceerd in organisatietheorie en in de praktijk. Deze concepten lijken wel
belangrijker te zijn dan de ontwikkeling van nieuwe paradigma’s, theorieën en
frameworks (Van Hees & Verweel, 2006: 10). In hun boek Deframing organization
concepts nemen ze enkele van deze concepten onder de loep en bekijken aan de hand
hiervan wat de waarde van deze concepten is. Karsten (2002: 293-295) schrijft dat
managementconcepten ‘ideeën tot uitdrukking brengen over een bepaalde gang van zaken
in organisaties (294).’ Hoewel deze concepten uit verschillende bronnen voortkomen,
hebben ze een aantal gemeenschappelijk kenmerken: ze bezitten een duidelijk
herkenbaar label, ze bevatten een probleemanalyse, ze bieden een oplossing voor
gesignaleerde problemen en ze worden vaak aangeprijsd in de vorm van verhalen. In
het kort bevatten deze concepten zoals Karsten (2002:297) het beschrijft ‘geschikte
verhalen over de ‘best practices’ om een doel te bereiken en om daarbij noodzakelijke
veranderingen onder woorden te kunnen brengen.’ Om in termen van Morgan (1997) te
spreken is het concept dat hieronder behandeld zal worden niets anders dan een
metafoor, ofwel één van de vele manieren om organisaties te aanschouwen. Door op
deze wijze, door deze specifieke bril, naar organisaties te kijken, zullen bepaalde
zaken belicht worden en andere juist niet. Oftewel: ‘Ways of seeing become ways of not
seeing (5).’
3.3.2 De oorsprong
Verschillende inzichten die nu onderdeel uitmaken van de literatuur over de lerende
organisatie waren al ontwikkeld ver voor de tijd waarin de term uitgroeide tot een
populair concept. Een voorbeeld hiervan zijn de mentale modellen, onderzocht door
Argyris en Schön in de jaren zeventig. Eind jaren tachtig werd het Centre of
Organisational Learning opgericht aan de Technische Universiteit van Massuchettes
met Peter Senge als voorzitter en Ed Schein, Chris Argyris, Arie de Geus, Ray Stata
en Bill O’Brien als zijn adviseurs. Het concept van de lerende organisatie kreeg pas
echt bekendheid met publicaties van Peter Senge in de jaren negentig, waarna vele
andere publicaties over dit concept volgden .
3.3.3 Het nut
De lerende organisatie is ontstaan door een behoefte aan een andere manier van
organiseren of kijken naar organisaties door het ontstaan van nieuwe
werkelijkheden, waarbij de vertrouwde, functionele manier van organiseren niet
meer toereikend is. Organisaties moeten in staat zijn zich voortdurend aan te passen
aan hun omgeving. Dit aanpassingsvermogen is het lerend vermogen van de
organisatie. Juist dit vermogen is waar het aan ontbreekt in traditionele, functionele
organisaties. De lerende organisatie claimt hier een oplossing voor gevonden te
hebben.
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3.3.4 De inhoud
De literatuur over de lerende organisatie omvat talrijke definities en benaderingen
van de lerende organisatie, variërend van een filosofisch, normatief perspectief tot
een pragmatisch perspectief. Dit maakt het concept enerzijds veelomvattend,
anderzijds leidt dit tot verwarring betreffende de inhoud van het concept.
Onderstaand volgen enkele definities van de lerende organisatie.
Senge (1992:19) omschrijft het als ‘een organisatie, waarin mensen constant hun
capaciteiten vergroten om de resultaten te creëren die zij echt voor ogen hebben, waarin
nieuwe expansieve gedragspatronen worden gekoesterd en waarin mensen voortdurend leren
hoe zij gezamenlijk kunnen leren.’ Hierin staat voorop dat het voor zo’n organisatie niet
voldoende is om enkel te overleven, zich aan te passen, maar dat er ook generatief
wordt geleerd. Dit houdt in dat er wordt gestreefd om zelf de toekomst te creëren.
Volgens Senge (1990:19) is dit ook de basisbetekenis van een ‘lerende organisatie’:
‘een organisatie die continu zijn vermogen om zijn toekomst te creëren uitbreidt.’ In zo’n
organisatie is er sprake van ‘werkelijk’ leren, hetgeen ons scheppend vermogen
uitbreidt.
Swieringa & Wierdsma (2007: 48-51) beschrijven het bestaan van verschillende
niveaus van leren, zoals enkelslag en dubbelslag leren (zie paragraaf 3.2.4). Typerend
voor lerende organisaties is volgens hen nog weer een ander soort leren: ‘Lerende
organisaties zijn in essentie organisaties die niet alleen in staat zijn om te leren maar ook om
te leren leren (93).’ Dit vermogen om te leren leren betekent dat men in staat is tot
meta-leren. Meta-leren betekent dat men zelfkennis bezit en kennis over het eigen
leren, zoals op welke wijze en met welk doel men leert en welke leerbehoefte er is.
Dit houdt in dat men er niet voor terugschrikt om geregeld met een kritische blik
naar zichzelf te kijken en te reflecteren op het eigen handelen. Dit vermogen zorgt
ervoor dat de organisatie zich blijft ontwikkelen.
Goossens (1992, in Melkers 1999: 40) omschrijft de lerende organisatie als: ‘Een
organisatie die als bewust beleid voert, haar lerend vermogen op alle niveaus en op continubasis te vergroten ter verbetering van haar effectiviteit, efficiëntie, flexibiliteit en creativiteit.’
Uit deze beschrijving volgt dat de organisatie bewust bezig dient te zijn met het
vergroten van haar lerend vermogen. Dit leren heeft betrekking op alle niveaus van
de organisatie en dient tot verbetering van enkele vitale eigenschappen van de
organisatie.
Weggeman (2000: 58) geeft een definitie waaruit blijkt dat leren centraal staat in de
organisatie en dat dit leren dient tot het nastreven van het doel of ideaal van de
organisatie: ‘Er is sprake van een lerende organisatie wanneer binnen die organisatie aan de
orde van de dag is en dat leren gericht is op het beter bereiken van het doel of ideaal van die
organisatie.’
Een voorbeeld van een samengestelde definitie is (Van Gurchom, 1999: 85): ‘een
organisatie, die op alle niveaus in staat is tot het creëren, verwerven, en overdragen van
kennis en tot het wijzigen van gedrag om tot nieuwe kennis en inzichten te komen en zich zo
permanent aanpast en ontwikkelt en haar effectiviteit verbetert.’
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Uit bovenstaande definities komt naar voren dat er in de lerende organisatie sprake
is van een ontwikkelproces dat continu doorgaat. Dit komt ook tot uiting in de
definitie van Pedler et al (1991) die de lerende organisatie omschrijven als: ‘Een
organisatie die het leren van haar leden faciliteert en zichzelf continu transformeert.’Continu
wordt er gestreefd om het lerend vermogen van de organisatie uit te breiden zodat
de organisatie zich kan aanpassen en ontwikkelen. Om deze reden wordt ook wel
gesteld dat het zijn van een lerende organisatie op zich geen doel is, omdat de
organisatie zich continu verder ontwikkelt. Eerder is ‘de lerende organisatie een
metafoor voor verandering, vernieuwingszin en het nemen van risico’s (Melker, 1999 : 38).’
De medewerkers staan in dit proces centraal, aangezien de organisatie leert via
lerende organisatieleden.
Om de inhoud van de lerende organisatie concreter te maken volgt hieronder een
opsomming van de kenmerken van een lerende organisatie (Van Gurchom, 1999:85):
- Leren op alle niveaus door alle medewerkers
- Continue persoonlijke ontwikkeling
- Uitwisselen leerervaringen
- Gezamenlijke leeractiviteiten in een team
- Leren door opheffen scheiding denken en doen: cyclisch proces van doen
bezinnen, denken, beslissen, (opnieuw doen)
3.3.5 Gekleurde glazen
Wanneer wij de bril van de lerende organisatie opzetten, kunnen we voor
verschillende kleuren glas kiezen die ons perspectief op het concept verder invullen.
Ruijters (2006: 82-86) onderscheidt drie perspectieven op organisatieleren: het
normatieve, het ontwikkelings- en het capabilityperspectief.
Het normatieve perspectief gaat er vanuit dat collectief leren enkel plaats vindt onder
specifieke omstandigheden. De bekendste voorloper van deze benadering is Senge.
Hij beschrijft vijf disciplines die gecombineerd dienen te worden om tot de innovatie
van de lerende organisatie te komen. Deze disciplines vormen een proces van
levenslang leren. Volgens Senge is de lerende organisatie iets wat nooit bereikt is.
In het tweede perspectief, het ontwikkelingsperspectief, wordt leren gezien als een ver
stadium in de organisatieontwikkeling. De lerende organisatie kan gezien worden als
een ontwikkelingsfase. Andersom kan ook de ontwikkelingsfase het karakter van het
leren in die organisatie bepalen. Deze twee perspectieven gaan uit van een doel: het
streven naar de lerende organisatie.
In de derde benadering, het capabilityperspectief, wordt het organisatieleren als een
feit gezien. De aandacht gaat uit naar het leren dat al bestaat in de organisatie. De
vraag is dan hoe een bepaalde organisatie leert. Er bestaat geen beste manier van
leren, omdat dit leren van vele factoren, zoals de cultuur en de structuur, afhankelijk
is.
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3.3.6 Normatief: De vijf disciplines van Senge
In deze subparagraaf zal de normatieve benadering van Senge verder worden
uitgewerkt. De visie die hij geeft op de lerende organisatie is er een die enerzijds
bepaalde voorwaarden van de lerende organisatie beschrijft, anderzijds genoeg
ruimte openlaat om het principe van de lerende organisatie op verscheidene
organisaties toe te passen. Als het ware vormen zijn uitgangspunten de basis voor
wat nu werkelijk belangrijk is in het licht van de lerende organisatie. Het perspectief
dat hij hanteert gaat niet uit van de lerende organisatie als een ontwikkelingsfase of
dat leren automatisch plaats vindt in iedere organisatie. Hier moet bewust aandacht
aan besteed worden. Deze visie deel ik, aangezien organisaties zelf de keuze kunnen
maken het leren in de organisatie te stimuleren. Om deze redenen vormt de visie van
Senge een goede achtergrond waartegen ik het leerklimaat van organisaties zal
onderzoeken.
Senge (1992) stelt dat ‘lerende organisaties zich fundamenteel van traditionele, autoritaire,
‘controlerende organisaties’ onderscheiden doordat zij bepaalde elementaire disciplines
hanteren’ (11). Deze disciplines kunnen worden beschouwd als algemene kenmerken
van de lerende organisatie. Senge onderscheidt vijf verschillende disciplines, die
hieronder verder zullen worden toegelicht.
Persoonlijk meesterschap
Dit is ‘de discipline van het persoonlijke groeien door leren. (…) Mensen met een hoge graad
van persoonlijk meesterschap zijn in staat om consistent gestalte te geven aan de ideeën die zij
werkelijk belangrijk vinden. (…) Zij streven ernaar steeds te blijven leren en uit dat streven
komt de geest van de lerende organisatie voort ( Senge, 1992:12, 13, 138).’ Senge
onderstreept dat twee zaken hierbij onontbeerlijk zijn, namelijk het hebben van een
duidelijke visie van wat men wil en het continu toetsen waar men zich bevindt ten
opzichte van het doel. De afstand tussen deze twee is een bron van energie, welke
‘creatieve spanning’ wordt genoemd. Deze discipline vindt zijn weerslag in
organisaties door het sturen op het ontwikkelen van persoonlijke groei van de
medewerkers. Deze zelfontplooiing komt ten goede aan de organisatie als geheel.
Mentale modellen
Mentale modellen zijn ‘diepgewortelde veronderstellingen of generalisaties of zelfs plaatjes
of beelden die van invloed zijn op hoe wij de dingen zien en hoe we erop reageren (Senge,
1992: 13).’ Deze mentale modellen zorgen ervoor dat wij de wereld om ons heen op
een bepaalde wijze interpreteren en ons handelen op een bepaalde manier
vormgeven. De problemen met deze modellen ontstaan, omdat we vaak niet van hun
bestaan bewust zijn. Deze discipline begint dan ook ‘met het in eigen boezem kijken; we
moeten leren onze eigen onbewuste beelden bloot te leggen en kritisch te onderzoeken (14).’
Inzicht in het eigen onbewuste gedrag en dat van anderen is een noodzakelijke
voorwaarde om te leren.
Een gemeenschappelijke visie opbouwen
De opbrengst van deze discipline zit in het volgende: ‘Wanneer er een werkelijke visie
bestaat, dan presteren en leren mensen, niet omdat ze dat gezegd wordt, maar omdat ze dat
willen (Senge, 1992: 14).’ Er is dus sprake van ware toewijding aan datgene dat wordt
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nagestreefd. Het gaat er om de individuele visie om te zetten in de
gemeenschappelijke visie. Senge stelt dat ‘voor een lerende organisatie een
gemeenschappelijke visie onmisbaar is, want ze vormt het punt waarop het leren zich richt en
is de bron van energie voor het leren (201).’
Teamleren
Er bestaan verscheidene voorbeelden van teams die tot indrukwekkende prestaties
komen die boven die van het individu uitkomen. ‘Als een team werkelijk leert dan
behaalt het niet alleen buitengewone resultaten, maar de leden van dat team groeien ook
persoonlijk veel sneller dan zonder dat team mogelijk was geweest (Senge 1992:15).’ Senge
stelt dat de dialoog hierin centraal staat. Men moet samen leren denken zonder uit te
gaan van de eigen vooroordelen, er moet sprake zijn van een vrije doorstroom van
gedachten door de groep en het leren herkennen van interactiepatronen in een team
die het leerproces in de weg staan. ‘Teamleren is van essentieel belang, omdat het teams en
niet individuen zijn die in een moderne organisatie de leerkernen vormen. Hier vinden
veranderingen hun oorsprong; pas als de teams kunnen leren, kan de organisatie leren (Senge
1992:15).’
Systeemdenken
Deze vijfde discipline vormt volgens Senge (1992:17) de hoeksteen van de lerende
organisatie: ‘Het is de discipline die alle disciplines integreert, ze samensmelt tot een
samenhangend geheel van theorie en praktijk.’ Hij gaat er vanuit dat organisaties en
andere menselijke activiteiten, systemen zijn. Hiervoor geldt ‘dat onze daden onderling
verbonden worden door onzichtbare weefsels en dat het vaak jaren kan duren voor het effect
van de ene actie op de andere zichtbaar wordt (12).’ Dit maakt het lastig om problemen
echt op te lossen, mede omdat wij zelf deel uitmaken van het systeem.
Systeemdenken houdt in dat we het geheel van patronen zien. ‘Systeemdenken
verschaft inzicht in onderling samenhangende systemen en vormt zodoende een ‘conceptueel
raamwerk’, dat het mogelijk maakt aangrijpingspunten voor effectieve verandering zichtbaar
te maken (Melkers: 1999, 17).’
Onderstaande tabel geeft de vijf disciplines met de daarbij behorende inzichten en
resultaten schematisch weer:
Discipline
Persoonlijk meesterschap
Mentale modellen
Gemeenschappelijke visie
Teamleren

Systeemdenken

Inzicht in
Persoonlijke ontwikkeling
Eigen bewust gedrag en
dat van anderen
Koers van de organisatie
Fundamentele
leereenheden van de
organisatie
Samenhangende systemen

Resultaat
Zelfontplooiing
Toenemend leervermogen
van de organisatie
Gezamenlijke identiteit
Leren van en met elkaar

Conceptueel raamwerk

Figuur 5 Disciplines, Inzichten en Resultaten (uit: Sondeijker & de Haas, 1994, in: Melkers,1999: 17)

In deze scriptie zullen de resultaten uit de interviews met betrekking tot de
ervaringen van leidinggevenden en medewerkers met het leerklimaat van
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Westwaard Wonen uiteindelijk worden teruggekoppeld aan de vijf disciplines van
Senge, zoals beschreven in bovenstaand schema.3
3.3.7 Pragmatisch: Invulling van het concept, Sprenger
Hoewel de inzichten van Senge met betrekking tot de lerende organisatie zeer
uitgebreid zijn en veelal beschouwd worden als de canon van lerende organisatie
literatuur, bestaat er ook veel kritiek op zijn normatieve en idealistische
beschrijvingen. Zo zouden ze lastig toepasbaar zijn in de praktijk. Ook is er kritiek
geuit op het concept van de lerende organisatie in het algemeen. Een belangrijk
kritiekpunt op het concept door Ten Bos (in: Van Hees & Verweel 2006: 30) is dat
men er bij dit concept vanuit gaat dat leren een waarde is die niet ter discussie staat,
alsof mensen continu bezig zijn met zelf-transformatie. Volgens hem is dit idee van
mensen die flexibel zijn, altijd op zoek naar uitbreiding, betrokken en creatief een
utopie. Daarnaast is het volgens hem een illusie te geloven dat lerende organisaties
vrij zijn van macht en onderdrukking.
Zoals in het voorgaande beschreven, zijn er verschillende stromingen ontstaan met
betrekking tot de lerende organisatie. Om de toepasbaarheid van het concept weer te
geven zal hieronder kort een pragmatische visie op de lerende organisatie worden
uitgewerkt.
Sprenger & Van Oort (2003) beschrijven de lerende organisatie als een benadering
van kennismanagement, waarin organisaties als lerende entiteiten worden
beschouwd. In zijn visie gaat kennismanagement altijd over leren: ‘Het doel van het
sturen op kennis zal zijn dat direct of indirect gedragsveranderingen optreden als gevolg van
vergroot inzicht (29).’ Hij onderscheidt drie stadia van kennismanagement, waarbij de
eerste voorwaardelijk is voor de latere, namelijk: het creëren van een leerklimaat, het
vormgeven van leren door middel van leerpraktijken en het verbinden van leren met
de ontwikkeling van de organisatie als geheel.
Gezien het abstracte karakter van het concept van de lerende organisatie, blijkt het in
de praktijk vaak lastig te zijn dit idee concreet vorm te geven. Toch blijkt dat werken
en leren steeds meer met elkaar verweven zijn (Kessels, 2003: 3) en leren de toekomst
heeft in organisaties. Om deze redenen vormt de pragmatische benadering van
Sprenger (2003) mijns inziens een goede verbinding tussen theorie en praktijk en kies
ik ervoor om het concept van de lerende organisatie te onderzoeken door me te
richten op de eerste voorwaarde: het creëren van een gunstig leerklimaat.

3.4 Leerklimaat
Verscheidene auteurs wijzen op het belang van het creëren van een gunstige
leeromgeving op de werkplek. In deze paragraaf zal eerst kort worden ingegaan op
de verschuiving van opleiden naar leren, waardoor het creëren van een gunstig
leerklimaat steeds meer aandacht krijgt. Vervolgens zullen in paragraaf 3.4.2 een
aantal algemene definities van het leerklimaat de revue passeren en zal worden
ingegaan op de beschrijving die Simons (1999) geeft van het begrip ‘krachtige
3

Zie paragraaf 5.5
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leeromgeving’, om zo te komen tot de definitie van het leerklimaat die in deze
scriptie zal worden gehanteerd. In paragraaf 3.5 worden verschillende typen factoren
besproken. Dit heeft betrekking op het feit dat er op verschillende manieren aan het
leerklimaat kan worden gewerkt en dat factoren verschillende aspecten van het
leerklimaat betreffen, zoals de cultuur, de sociale werkomgeving, het leeraanbod en
het individu. Uiteindelijk zal een selectie van factoren die het leerklimaat in een
organisatie kunnen beïnvloeden worden besproken, in paragraaf 3.6. Per factor zal
worden toegelicht op welke wijze deze het leerklimaat kan beïnvloeden. In paragraaf
3.7 zal het overzicht van beïnvloedende factoren, dat zal dienen als
onderzoeksinstrument, schematisch worden gepresenteerd.
3.4.1 Verschuiving opleiden naar leren
Baars-van Moorsel (2003:1) beschrijft drie belangrijke ontwikkelingen die zich
voordoen in de manier waarop organisaties het leren van hun medewerkers
organiseren. De eerste ontwikkeling is dat opleidingen zo dicht mogelijk op de
werkplek worden georganiseerd, ofwel van ‘off the job’ naar ‘on the job’ leren. In de
tweede plaats wordt de verantwoordelijkheid van leren steeds meer
gedecentraliseerd, zodat de lijnmanager en de medewerker zelf hier steeds meer
verantwoordelijkheid voor dragen. De derde ontwikkeling die zij beschrijft heeft
betrekking op het feit dat organisaties het samen leren, dus van en met elkaar, steeds
meer stimuleren. Daar waar opleidingstrajecten voorheen de hoofdmoot vormden in
het opleiden van medewerkers, wordt nu steeds meer aandacht besteed aan
informele leerprocessen. Bolhuis & Simons (1999:1) spreken in dit verband ook wel
over de verschuiving van opleiden naar leren. Baars-van Moorsel (2003: 2) merkt
hierbij op dat ‘de werkplek steeds meer wordt gezien als aangrijpingspunt om het leren van
medewerkers te organiseren.’
In lijn met deze ontwikkelingen is dat leren en werken steeds moeilijker van elkaar te
scheiden zijn, want ‘het werk krijgt steeds meer kenmerken van leerprocessen’ (Kessels,
2006) en ‘werken heeft het karakter van leren gekregen (Kessels, 2003:3).’ Kessels (2003:3)
stelt daarom dat het steeds belangrijker wordt om actief bezig te zijn met het creëren
van een gunstig leerklimaat op de werkplek. Nog verder gaat hij door te zeggen dat
‘het vermogen om bewust aan de kwaliteit van de leeromgeving te werken wel eens een
bekwaamheid [zou] kunnen zijn waardoor slimme organisaties zich gaan onderscheiden van
de rest (3).’
Door de verschuiving van opleiden naar leren en de verwevenheid van werken en
leren komt steeds meer aandacht voor de werkplek als leeromgeving.
3.4.2 Definitie leerklimaat
De literatuur over leerklimaat laat zien dat het een begrip is dat in verschillende
onderzoeksdomeinen de aandacht krijgt, zoals onder andere onderwijskunde,
leerpsychologie, HRM en HRD. Veelal wordt getracht een beschrijving te geven van
een ideaaltype leerklimaat, waarvoor verscheidene aanduidingen worden gebruikt,
te weten: ‘gunstig leerklimaat’ (Sprenger, 2003), ‘gunstige leeromgeving’ (Kessels,
2003), ‘krachtige leeromgeving’ (Simons, 1999) en ‘effectieve leeromgeving ’
(Lakerveld, 2005).
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Algemene definitie
Bomers (1991) beschrijft het leerklimaat als ‘de ruimte en stimulans die mensen krijgen
om zich lerend te gedragen (9)’; Pedler (1991) beschrijft het leerklimaat als ‘de
omstandigheden in een organisatie die het leren van de leden van de organisatie stimuleert
waardoor de organisatie zichzelf continu kan transformeren’; Simons (1999)spreekt over
leeromgevingen, waaronder ‘het samenspel van alle maatregelen, materialen en
begeleidingsvormen verstaan [wordt] die erop gericht zijn het leren van mensen te faciliteren.’
Concreet houdt het creëren van een gunstig leerklimaat dus in dat er een
werkomgeving wordt gecreëerd waarin individueel en collectief leren zoveel
mogelijk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
Specifieke definitie
Zoals hierboven aangegeven wordt er in de literatuur vaak getracht om een
ideaaltype van het leerklimaat te beschrijven door het als gunstig, effectief of
krachtig te omschrijven wanneer het aan bepaalde condities voldoet.
In de definitie die Sprenger (2001: 40-41) geeft van een gunstig leerklimaat, is hij
uitgegaan van een sociaal constructivistisch perspectief. Gezien mijn positie als
onderzoeker (zie paragraaf 1.8) lijkt dit perspectief goed te passen. In dit perspectief
bestaat er niet één werkelijkheid, maar wordt deze in interactie met anderen
geconstrueerd. Mensen in organisaties construeren met elkaar ‘de werkelijkheid’.
Sprenger (2001:42) legt uit dat leren in deze optiek samenvalt met het construeren
van de werkelijkheid en het geven van betekenis: ‘Mensen leren vooral handelend in
interactie met elkaar.‘ Volgens Sprenger (2001:41) is er sprake van een gunstig
leerklimaat wanneer ‘mensen in een organisatie de ruimte krijgen om met elkaar nieuwe
betekenissen te construeren.’ Er bestaan bepaalde condities die dit proces van
betekenisgeving optimaliseren.
Om dit sociaalconstructivistische perspectief op leren concreter te maken bieden de
bevindingen van Simons (1999), die hetzelfde perspectief aanhangt, een goede
beschrijving van een ‘krachtige leeromgeving’. Hij werkt het begrip in drie
verschillende delen, ofwel condities waaraan voldaan moet worden, uit:
1.
Kwaliteitscriteria voor de volwaardigheid van leren
Allereerst beschrijft hij de kwaliteitscriteria waaraan een krachtige leeromgeving
moet voldoen om zo de volwaardigheid van het leren te waarborgen:

de nieuwsgierigheid prikkelen, de lerende uitdagen;

er wordt voldoende informatie aangeboden: niet teveel en niet te weinig;

voldoende stimulans tot eigen denkactiviteiten en meningsvorming;

ruimte voor gemeenschappelijke betekenisconstructie;

voldoende ondersteuning bij het vormen van een totaalbeeld en het
leggen van verbanden;

aandacht voor het vastleggen van het geleerde en het reflecteren;

gelegenheid voor het toepassen en gebruiken en het opsporen van
toepassingsmogelijkheden en –condities.
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2.
Evenwichtige combinatie drie soorten leren
Ten tweede behoort er in de leeromgeving een evenwicht te zijn tussen drie soorten
van leren. Simons legt de nadruk op het onderscheid tussen formeel leren, actieleren
en ervaringsleren. Elk soort leren vereist een ander soort aansturing,
leervaardigheden en leermotivatie.
a. Formeel leren
Dit betreft het leren dat extern wordt aangestuurd, door bijvoorbeeld een docent,
manager of computer. Deze bepaalt de leerdoelen, de leeractiviteiten, de wijze
van toetsing, en draagt zorg voor het bewaken, controleren en sturen van het
leerproces. Deze vorm van leren overheerst in onderwijssituaties.
b. Actieleren
Bij deze vorm van leren is weinig sprake van externe sturing, daarom wordt dit
ook wel zelfgestuurd leren genoemd. De lerende leert vanuit intrinsieke motivatie
of vanuit een probleem. Daarbij formuleert de lerende zelf leerdoelen en
leerstrategieën, en toetst het leren zelfstandig. Het leren staat meer centraal dan
het handelen.
c. Ervaringsleren
De nadruk bij dit type leren ligt meer op actiedoelen dan op leerdoelen. Het leren
is een bijproduct van het werken. Het leren wordt niet gepland en vindt spontaan
en veelal onbewust plaats. Voor dit type leren kan een werkomgeving worden
gecreëerd waarin leren als het ware vanzelf ontstaat en van allerlei toevalligheden
afhankelijk is. Bij dit lerende werken zijn vier typen processen van belang:
feedback zien te krijgen en er open voor staan; tijd voor reflectie op het handelen;
visie en theorie ontwikkelen; innoveren en experimenteren. Deze processen
kunnen zowel individueel als gezamenlijk worden uitgevoerd.
In een krachtige leeromgeving is er sprake van een evenwichtige combinatie tussen
deze drie soorten van leren.
3.
Leren leren
Als derde punt onderschrijft Simons het belang van de aandacht voor het leren leren.
Hij stelt dat ‘het evenwicht tussen sturing en zelfsturing kan verschuiven in de richting van
zelfsturing wanneer de lerende heeft geleerd om zelfstandig te leren (5).’ Het gaat er hierbij
om de leercompetenties te ontwikkelen die voor de drie verschillende vormen van
leren nodig zijn. Aangemerkt wordt dat de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor
actieleren en ervaringsleren in onderwijssituaties veelal afgeleerd worden door een te
sterke nadruk op formeel leren. Bij het formeel leren komt het erop neer dat men in
staat moet zijn om kritisch te kunnen omgaan met de geboden leermogelijkheden en
zelfstandig beslissingen te kunnen nemen binnen de kaders. Bij het actieleren, het
bewust geplande zelfgestuurde leren, gaat het om zaken als het kiezen van
leerdoelstellingen, het bepalen van subdoelstellingen en de wijze van zelftoetsing.
Ervaringsleren kan gestimuleerd worden door lerenden de gelegenheid te bieden

39

ervaringen op te doen. Met andere woorden er moet aandacht zijn voor het
ontwikkelen van competenties om zelfstandig te leren.
Samenvattend zijn krachtige leeromgevingen ‘leeromgevingen waarin sprake is van
volwaardigheid in de leeractiviteiten (alle typen leeractiviteiten worden georganiseerd),
waarin een evenwicht is tussen het formele leren, het actieleren en het ervaringsleren en
waarin getracht wordt lerenden geleidelijk aan steeds beter in staat te stellen het leren
zelfstandig vorm te geven (Simons, 1999 : 7).’
Definitie gehanteerd in deze scriptie
Simons (1999) geeft een duidelijke beschrijving van het begrip krachtige
leeromgeving door in te gaan op drie aandachtspunten. Hierin legt hij de nadruk op
verscheidenheid in leeractiviteiten, soorten leren en zelfstandigheid. Alhoewel zijn
heldere beschrijving het begrip concreet maakt, zorgt dit juist ook voor een heel
specifieke invulling, waarbij belangrijke inzichten van andere auteurs niet
meegenomen worden. Ik wil daarom uitgaan van een bredere definitie van het
leerklimaat, waarin de inzichten van Simons (1999) met betrekking tot het evenwicht
tussen de drie verschillende vormen van leren mee zullen worden genomen.
Hoewel de meningen verdeeld zijn over de voorwaarden voor een gunstige,
effectieve of krachtige leeromgeving, bestaat er wel consensus over wat een
dergelijke omgeving dient te bewerkstelligen, namelijk (van Lakerveld, 2005:3):
‘aanzetten tot leren, ofwel motiveren (Boekaerts en Simons 1995); gelegenheid en
aangrijpingspunten bieden voor leren, rijk zijn (Onstenk & Blokhuis, 2003:21) en dialoog en
terugkoppeling verschaffen, reflectief zijn.(Onstenk & Blokhuis, 2003: 21).’ Voor deze
scriptie zullen de factoren worden onderzocht die hier invloed op uitoefenen.
De definitie die in deze scriptie gehanteerd zal worden voor een gunstig leerklimaat,
is: een werkomgeving waarin individueel en collectief leren gestimuleerd en
gefaciliteerd wordt doordat deze werkomgeving aanzet tot leren, rijk is in
leermogelijkheden en vormen van leren, en reflectief is.

3.5 Indeling factoren: vier typen
Vele auteurs hebben aandacht besteed aan factoren die van invloed kunnen zijn op
het leerklimaat. Deze factoren kunnen leren zowel in positieve als in negatieve zin
beïnvloeden. Ook wordt duidelijk dat factoren van verschillende ordes
onderscheiden kunnen worden. In de inleiding van het proefschrift Leerklimaat: De
culturele dimensie van leren in organisaties (2003: 1-6) beschrijft Baars-van Moorsel
beknopt op welke wijze er in de literatuur wordt gekeken naar het creëren en
benutten van leermogelijkheden in organisaties. Zij geeft aan dat er in de literatuur
individuele kenmerken, contextuele kenmerken en waarden van invloed worden
beschouwd op het leerklimaat. In haar betoog wordt duidelijk dat contextuele
kenmerken gerekend kunnen worden onder de leerpotentieel-theorie van Onstenk
(1997, in: Baars-van Moorsel, 2003: 49-51), waarbij het leerpotentieel van een
arbeidsorganisatie de kans betreft dat er in een specifieke arbeidssituatie
leerprocessen plaatsvinden. Eén van de dimensies van het leerpotentieel is het
leeraanbod van een organisatie, welke afhankelijk is van de functie, informatie40

geving en sociale werkomgeving. In de indeling van type factoren die in deze scriptie
wordt aangehouden, wordt de sociale context als een apart type factor besproken in
plaats van als deel van de leeraanbodfactoren. Hier heb ik voor gekozen, aangezien
dit type factor niet alleen invloed heeft op het individueel leren maar ook op het
collectief leren. Om deze reden behoort het naar mijn mening tot een andere orde
factoren. In deze scriptie zullen dus vier typen factoren worden onderzocht. Zo
kunnen individuele factoren van invloed zijn op het leren dat plaats vindt. Daarnaast
beïnvloedt het aanbod van leermogelijkheden de mate en kwaliteit van leren en
bepaalt dit of de leeromgeving als ‘rijk’ omschreven kan worden. Het leren gebeurt
niet in isolatie, maar speelt zich af in een sociale context, welke ook invloed uitoefent
op het leren en bepaalt of de leeromgeving reflectief is. Tot slot kan de heersende
organisatiecultuur van invloed zijn en aanzetten tot leren of juist niet, deze factoren
worden ook wel waarden genoemd (Baars-van Moorsel, 2003). Hieronder volgt een
definitie van elk type factor vanuit de literatuur.
Individueel:
Deze factoren hebben betrekking op de eigen denkwijze van individuen over zaken
in relatie tot leren. Twee individuele factoren zijn: motivatie en gevoel van veiligheid.
Leeraanbod:
De leeraanbod factoren zijn factoren die ervoor zorgen dat het plaatsvinden van
leermogelijkheden bevorderd wordt. Deze leermogelijkheden zijn zowel afhankelijk
van de inhoud en complexiteit van de functie, als van de informatie-geving op de
werkplek. Met de informatie-geving wordt zowel de beschikbare informatie, die
nodig is voor het oplossen van problemen, als ook de hulp om leren te ondersteunen
bedoeld, aldus Ostenk (1997, in: Baars-van Moorsel 2003: 50-51). Factoren die
hieronder vallen zijn: autonomie, tijd, hulp bij ontwikkeling en feedback. De eerste
drie genoemde factoren maken ook deel uit van de Learning Climate Questionnaire
van Batram et al (1993).
Sociale context:
Sociaal contextuele factoren richten zich op de manier waarop de sociale
werkomgeving het leren van medewerkers stimuleert door samenwerking en
interactie. (Ostenk, 1997, in: Baars-van Moorsel 2003: 51). Zowel de
managementstijl en de teamstijl worden tot dit type factoren gerekend. Deze factoren
maken deel uit van de Learning Climate Questionnaire van Batram et al (1993). Dit is
een vragenlijst die gebruikt wordt om de ervaring van de medewerker met het
leerklimaat te meten. Baars-van Moorsel (2003) bespreekt dit onderzoeksinstrument
en verbindt het aan de theorie van Onstenk (1997) over het leerpotentieel van de
werkplek.
Waarden:
De definitie die Baars – van Moorsel (2003:103) aanhoudt in haar onderzoek naar
leerklimaten in organisaties, is de volgende: ‘Een waarde is een duurzame, min of meer
gedeelde en deels impliciete overtuiging dat een bepaalde actie-strategie ten aanzien van het
opleiden en leren van medewerkers in de organisatie verkozen dient te worden boven een
andere.’ Dit type factoren richt zich dus op min of meer impliciete overtuigingen over
41

leren die aanwezig dienen te zijn om leren in de organisatie te stimuleren. Ze hebben
betrekking op de cultuur van de organisatie. Baars-van Moorsel bespreekt vier
waarden waaraan in de literatuur uitgebreid aandacht wordt besteed en die als van
belang worden geacht voor een gunstig leerklimaat, te weten tolerantie voor fouten,
ruimte om te experimenteren, openheid en dialoog, en interactie en samenwerking.
Aangezien deze laatste factor overlapt met de sociale context, zal deze buiten
beschouwing worden gelaten. Deze indeling valt deels samen met de indeling die
Sprenger (2003) aanhoudt als condities die het proces van betekenisconstructie in
organisaties optimaliseren. Sprenger spreekt echter nog over een andere belangrijke
waarde, te weten de identificatie met de organisatie. In deze scriptie zullen de
volgende waarde-factoren worden onderzocht: openstaan voor nieuwe ideeën
identificatie met de organisatie, openheid en dialoog, en tolerantie voor fouten.
Hoewel bovenstaande indeling de indruk wekt dat de verschillende factoren strikt
van elkaar gescheiden zijn, zullen de verschillende ordes van factoren in
werkelijkheid juist invloed op elkaar uitoefenen. Dit geldt zowel tussen de
verschillende type factoren (inter), als ook onderling tussen de elementen van een
bepaald type (intra). Er vindt dus een wisselwerking plaats tussen factoren. Om deze
reden dient de aangehouden indeling beschouwd te worden als een theoretische
indeling. Deze indeling dient er in eerste plaats toe te laten zien dat het leerklimaat
een breed begrip omvat, waarop men op verschillende wijzen invloed uit kan
oefenen. Daarnaast dient deze indeling er toe om de respondenten een duidelijke
structuur te geven tijdens het afnemen van de interviews.

3.6 Bepalende factoren van het leerklimaat
In voorgaande paragraaf is per type factor aangegeven welke bepalende factoren in
deze scriptie onderzocht zullen worden. Deze twaalf factoren vormen een overzicht
van factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van het leerklimaat in een
organisatie. Voor elke factor geldt dat deze zowel een positieve als negatieve invloed
op het leerklimaat kan hebben. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer men zich
bijvoorbeeld, zoals de eerste factor aangeeft, niet kan identificeren met de organisatie
men minder geneigd zal zijn te leren dan wanneer men zich sterk met de organisatie
en haar doelstellingen kan identificeren. In deze paragraaf zal per factor worden
besproken op welke manier deze, volgens de literatuur, invloed kan uitoefenen op de
kwaliteit van het leerklimaat in een organisatie. Met dit overzicht wordt de eerste
deelvraag beantwoordt: Wat zegt de literatuur over factoren die de kwaliteit van het
leerklimaat binnen een organisatie beïnvloeden?
3.6.1 Motivatie (individueel)
Sprenger en van Oort (2003: 35-37) spreken over een excentrieke of een intrinsieke
motivatie tot leren. De intrinsieke motivatie komt van binnenuit: de medewerker wil
zelf iets leren. De excentrieke motivatie tot leren komt van buitenaf: mensen worden
ertoe gedwongen anders te gaan handelen. In de lerende organisatie wordt ernaar
gestreefd dat medewerkers vanuit zichzelf besluiten nieuwe dingen op te pakken en
te leren. Wanneer Kessels (2001:11) spreekt over het hebben van een passie, dan
spreekt hij hierbij ook over de innerlijke gedrevenheid die hiermee gepaard gaat.
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Deze innerlijke motivatie zorgt dat er daadwerkelijk iets gebeurt en dat men leert. In
de situatie van Westwaard Wonen zou de collectieve prestatiebeloning die
gekoppeld is aan het KWH-label mee kunnen spelen in de motivatie om te leren en te
ontwikkelen.4
3.6.2 Gevoel van veiligheid (individueel en waarde)5
Veiligheid en zekerheid staan in Maslow’s Hierarchy of Needs piramide op de
tweede plaats. De zekerheid die mensen hebben of denken te hebben dat zij hun
baan behouden kan van invloed zijn op de mate waarin zij gemotiveerd zijn om te
leren. Enerzijds kan bijvoorbeeld een fusie of een mogelijkheid tot fusie
belemmerend, anderzijds juist motiverend werken op het leerproces. Hoewel
stabiliteit veilig lijkt, kan het juist ook verstarrend werken, doordat het niet prikkelt
of uitdaagt. De lerende organisatie is juist gericht op verandering en ontwikkeling en
wil deze verstarring ten zeerste tegen gaan door zich te richten op vitaliteit en
beweging in de organisatie.
Veiligheid kan echter ook uitgelegd worden als een waarde, dus een factor die
betrekking heeft op de cultuur van de organisatie, namelijk in de zin dat mensen zich
veilig voelen om hun mening te uiten binnen de eigen organisatie.6
3.6.3 Autonomie en verantwoordelijkheid (leeraanbod)
Deze factor gaat over de invloed en verantwoordelijkheid van de medewerkers.
Doordat er een steeds grotere professionalisering van werk is, en mensen geacht
worden klantgericht te werken is het belangrijk dat medewerkers hiertoe ook de
ruimte krijgen. Doordat de medewerkers min of meer zelfsturend worden zullen ze
een grotere behoefte en verantwoordelijkheid voelen om te zoeken naar oplossingen,
aanpassingen te verrichten en dus te leren.
Deze factor wordt gebruikt in de Learning Climate Questionnaire van Batram et al
(1993), en Pearn, Roderick en Mulrooney (1995) noemen autonomie en
verantwoordelijkheid eveneens in hun studie naar het leerklimaat in teams.
Laatstgenoemden omschrijven deze factor als volgt: ‘De mate waarin u zelf de
mogelijkheid heeft uw eigen werk te organiseren, en gelegenheid krijgt om beslissingen te
nemen en acties in gang te zetten. De mate waarin u aangemoedigd wordt om
verantwoordelijkheid te nemen, om te leren en de vrijheid krijgt om te experimenteren met
nieuwe werkwijzen en daarin risico’s te nemen.’
Sprenger (2003) noemt deze factor ook als essentieel voor het creëren van een gunstig
leerklimaat, maar gaat nog een stapje verder door de invloed van de medewerker
niet alleen te vergroten over zijn eigen werk, maar ook in de organisatie. Een
voorbeeld hiervan is dat men een ‘inbreng kan leveren bij jaarplannen en mission
statements (53).’ Dit wordt als volgt uitgelegd: ‘De gedachte achter een lerende organisatie
is dat de verandering van de habitus binnen de organisatie niet ‘top-down’ wordt ingevoerd,
maar dat de denkkracht van zoveel mogelijk leden van de organisatie benut wordt (Sprenger,
2001: 50).’ Wanneer alle leden van de organisatie actief en alert zijn, zelf
De prestatiebeloning als motivatiefactor is aangevuld door directeur-bestuurder Jaap de Gruijter.
Deze factor is toegevoegd op advies van directeur-bestuurder Jaap de Gruijter met betrekking tot de
samenwerkingsbesprekingen die op dit moment plaatsvinden met woningcorporatie Forta.
6 In het schematisch overzicht in paragraaf 3.7 is deze factor als individuele factor weergegeven.
4
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verantwoordelijkheid nemen om aanpassingen te doen daar waar nodig, dan zijn
zeer grote veranderingen minder noodzakelijk. Medewerkers moeten dan wel de
ruimte krijgen om invloed op elkaar en hun werk uit te oefenen. Wanneer
medewerkers meer gehoord worden zal dit ook invloed hebben op hun identificatie
met hun werk en de organisatie.
3.6.4 Tijd (leeraanbod)
Deze factor die van invloed is op de kwaliteit van het leerklimaat richt zich meer op
de praktische kant van leren. Er moet simpelweg ook tijd zijn in de dagelijkse
bezigheden om te reflecteren, te experimenteren met nieuwe zaken of een opleiding
te volgen. ‘De mate waarin u vindt in staat te worden gesteld worden gesteld uw werk goed
te doen en effectief te leren. De mate waarin u tijd heeft om na te denken, te oefenen en
veranderingen bij te houden. De mate waarin u tijd heeft om zaken door te spreken met uw
collega’s en leidinggevende (Pearn, Roderick en Mulrooney, 1995).’ Deze factor, ook deel
van de Learning Climate Questionnaire, heeft eveneens betrekking op ‘de tijdsdruk die
medewerkers in hun werk ervaren en of zij voldoende tijd beschikbaar hebben om zich nieuwe
taken goed eigen te maken alvorens ze uit te voeren (Baars-van Moorsel, 2003: 48).’
3.6.5 Hulp bij ontwikkeling (leeraanbod)
Het leerproces moet niet belemmerd worden doordat medewerkers vragen hebben
die niet beantwoord worden of geen mogelijkheden hebben tot ontwikkeling,
hetgeen voortgang in de weg staat. Batram et al (1993) beschrijven hulp als volgt: ‘De
mate waarin geschreven informatie en voor werk relevante richtlijnen gemakkelijk
toegankelijk zijn. De mate waarin hulp van relevante anderen gemakkelijk beschikbaar is
(Baars-van Moorsel, 2003:48).’ Alhoewel Batram et al (1993) mogelijkheden tot
ontwikkeling als afzonderlijke factor beschouwen, verbind ik deze pijler met de
factor hulp, waardoor hulp breder kan worden opgevat dan hierboven beschreven
staat. De hulp bij ontwikkeling omvat ook de mogelijkheden die geboden worden
om nieuwe werkzaamheden te leren, gevarieerd werk te doen, over onderwerpen te
leren die buiten de directe werkzaamheden staan en de mate waarin men op de
hoogte is van beschikbare leermiddelen en leermogelijkheden.
3.6.6 Feedback, reflectie (leeraanbod)
Swieringa & Wierdsma (2007:100-103) benadrukken het belang van feedback voor
het leren van organisaties. Door terugkoppeling wordt de organisatie, ofwel de
medewerker, een spiegel voorgehouden. Zo kan leren tot stand komen. Degene die
leert kan aan de hand van de terugkoppeling bepalen of hij op de goede weg zit of
dat hij zich wellicht moet aanpassen. Of de lerende iets doet met de feedback die hij
ontvangt, hangt af van de waarde die de persoon aan de feedback hecht. Er bestaat
zowel interne als externe feedback. ‘Interne feedback komt van degene met wie je werkt,
externe feedback van degene voor wie je werkt (Swieringa & Wierdsma, 2007:101).’ Beide
vormen van feedback zijn nodig. Belangrijk is dat de feedback bij de juiste persoon
terecht komt, ofwel de feedback moet zo rechtstreeks mogelijk worden gegeven aan
degene om wie het gaat, zodat leren daadwerkelijk plaats kan hebben. Een belangrijk
punt van het marktmechanisme is dat het een lerend mechanisme is. Dit komt door
de gelijkwaardige relatie tussen klant en leverancier. Beiden kunnen ‘nee’ zeggen.
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Deze relatie dient ook intern doorgetrokken te worden, zodat ‘men op de juiste wijze
van de juiste mensen blijft leren (103).’
3.6.7 Managementstijl (sociale context)
Senge (2003) spreekt in zijn boek Dans der Verandering over een nieuwe rol voor
managers in het licht van de lerende organisatie. Hoe dienen deze zich op te stellen
bij het invoeren van een concept waarbij de medewerker juist meer innovatief moet
zijn en inspraak moet kunnen hebben (zie paragraaf 3.6.3)? Juist bij grote
organisatieveranderingen is men geneigd om sturing te zoeken bij de top. Senge
(2003:10) noemt dit de mythe van de leider als held: een cultureel symbool, en legt
uit: ‘Volgens dit verhaal zijn leiders zeldzame, bijzondere mensen die over het vermogen
beschikken het bevel te voeren en hun invloed te doen gelden.’ Deze mythe doet de
volgende vraag rijzen: ‘Hoe kunnen we verwachten minder hiërarchische, autoritaire
organisaties te creëren, als we slechts teruggrijpen op hiërarchisch gezag?’ Het is duidelijk
dat de lerende organisatie vraagt om een andere manier van leidinggeven. Niet
alleen de medewerkers moeten leren en een gedragsverandering ondergaan, ook de
leiders zijn hier deel van, en vervullen hierin zelfs een voorbeeldfunctie. Ook Kessels
(2003: 3) vraagt zich af of we het idee van de exclusieve managementsturing niet
moeten gaan herzien. Simpelweg omdat er ruimte moet worden gegeven voor
verbetering, vernieuwing en ontwikkeling van talent. Daarbij lijkt het niet
aannemelijk dat de kwaliteit van het leerklimaat centraal aangestuurd kan worden.
De manager zal, om leren te stimuleren, meer te werk moeten gaan als
gelijkwaardige partner door te coachen en te faciliteren. Deze factor is ook deel van
de Learning Climate Questionnaire (Batram et al, 1993) en ‘richt zich op de mate waarin
de manager behulpzaam is bij problemen in het werk en de mate waarin deze het ontplooien
van iemands sterke kanten stimuleert (in Baars-van Moorsel, 2003: 48).’
3.6.8 Teamstijl (sociale context)
Deze factor is vooral gericht op de onderlinge verhoudingen in een team of een
afdeling. Juist van naaste collega’s, die met gelijksoortige onderwerpen bezig zijn,
valt veel te leren. Wanneer de stijl van het team goed is, vormt deze een vruchtbare
leerbodem. Pearn, Roderick en Mulrooney (1995) verwoorden het als: ‘de mate waarin
de werkplek een omgeving biedt met mogelijkheden om van bekwame collega’s te leren. De
mate waarin die collega’s ondersteunend, zorgzaam en bereid zijn tot helpen en tot het delen
van informatie en werk. De mate waarin de teamleden in het team worden gezien als mensen
die hun eigen beperkingen kennen en die daar ook vooruit willen komen. ‘
3.6.9 Openstaan voor nieuwe ideeën (waarde)
Sprenger & van Oort (2003:49) stellen dat ‘leren pas ontstaat wanneer mensen nieuwe
ideeën genereren of uitproberen.’ In de organisatie moet dus ruimte zijn voor innovatie,
voor ideeën en experimenten. Hierbij is het belangrijk dat dit op een positieve manier
ondersteund wordt en dat niet enkel de intentie wordt uitgesproken, maar dat deze
ook wordt nageleefd. Ideeën moeten wel verbonden blijven aan de mensen die ze
ontwikkelen (49). Deze factor zorgt er ook voor dat de eigen kennis ter beschikking
wordt gesteld van de organisatie, hetgeen leren bevordert.
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3.6.10 Identificatie met de organisatie (waarde)
Zoals de derde discipline van Senge (1992: 14-15), een gemeenschappelijke visie, al
aangeeft, is het belangrijk voor het stimuleren van leren en ontwikkelen dat
werknemers een hoge mate van identificatie hebben met de organisatie en waar deze
naar toe op weg is. Dit zorgt voor een bron van energie en motivatie voor de
werknemer en stimuleert het leren, omdat dit vanuit een intrinsieke motivatie
gebeurt. Medewerkers moeten zich verbonden voelen met de organisatie. Kessels
(2001: 11) spreekt in dit verband over het hebben van een passie. Sprenger (2001: 4346) noemt het identificeren met de organisatie ook als een belangrijk aspect van het
creëren van een gunstig leerklimaat. Verbondenheid met de organisatie en de missie
van de organisatie dient dus gestimuleerd worden.
3.6.11 Openheid en dialoog: omgaan met verschillen en conflicten (waarde)
Anderen zijn in het leerproces bijzonder belangrijk. Door elkaar te confronteren met
verschillende perspectieven op een situatie kan er geleerd en veranderd worden. Er
moet dus openlijk worden omgegaan met verschillen en conflicten. Er moet ruimte
zijn om de eigen betekenis te propageren en te delen, en een bereidheid om zaken ter
discussie te stellen (Sprenger, 2001: 46-49). Danneels (2008) spreekt ook wel van
constructive conflict, waarmee wordt bedoeld dat ‘heersende overtuigingen, ideeën en
aannames continu op constructieve wijze ter discussie worden gesteld. Verschillen
in opvatting worden uitgesproken en met respect behandeld.’ Het verschil wordt zo een
bron tot leren. De cultuur van de organisatie zal omschreven moeten kunnen worden
als open. Zaken worden bespreekbaar gemaakt, zodat leren mogelijk wordt.
3.6.12 Tolerantie voor fouten (waarde)
De manier waarop er tegen fouten maken wordt aangekeken is bepalend voor het
plaatsvinden van leerprocessen binnen de organisatie. In hun beschrijving van de
belerende organisatie maken Swieringa & Wierdsma (2007: 73 ) duidelijk dat ‘de
bereidheid risico te lopen een essentiële voorwaarde is voor leren.’ Nieuwe zaken
uitproberen, initiatief nemen leidt bijna altijd tot fouten. Wanneer deze fouten als
leerervaringen worden benaderd dan kan met behulp van fouten de effectiviteit
vergroot worden. In de belerende organisatie echter zijn fouten de aanleiding om de
regels nog verder aan te scherpen. In een dergelijke organisatie wordt men ‘niet
beloond voor wat men goed doet, maar voor wat men niet fout doet (74).’ Doordat
foutloosheid en passiviteit worden beloond, verliest men de wil om te leren en
initiatief te nemen. Tjepkema (2002:5) beschrijft nog twee andere ineffectieve reacties
op fouten in organisaties: ‘De eerste is het negeren van fouten door deze in de doofpot te
stoppen en net doen of er niets is gebeurd. De tweede, weinig constructieve reactie is de
schuld op ‘iets’ of ‘iemand’ schuiven en het daarbij laten. Beide reacties staan analyse van het
gebeurde in de weg en verhinderen daarmee dat er op het moment van de fout geleerd wordt.
Maar ook op de lange duur kunnen ze negatieve gevolgen hebben voor het individueel en
collectief leren. Bijvoorbeeld omdat dit soort patronen ertoe leiden dat mensen fouten gaan
verbergen of niet meer durven te experimenteren.’ Natuurlijk omvat niet iedere fout een
leerkans. Een fout gemaakt door slordigheid of haast is een andere dan een fout die
gemaakt is doordat de juiste kennis nog niet aanwezig is. Er moet in de organisatie
dus sprake zijn van een gezonde tolerantie voor fouten. Daarnaast kan het
benadrukken van successen ook een stimulerende invloed hebben op leren.
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3.7 Onderzoeksinstrument
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Figuur 6 Overzicht bepalende factoren
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Zie Literatuurlijst: Afbeeldingen voor de bronnen van de gebruikte afbeeldingen in figuur 3.
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3.8 Samenvatting
Nieuwe werkelijkheden in de huidige maatschappij maken levenslang leren
onontbeerlijk. Dit geldt zowel voor individuen als voor organisaties. Individuen
zorgen er zo voor dat ze blijvend inzetbaar blijven en organisaties creëren op deze
manier het vermogen om zich te kunnen blijven aanpassen aan de snelveranderende
omgeving en hier op in te kunnen spelen. Door het belang van leren is het concept
van de lerende organisatie geboren. Dit concept kan gezien worden als een manier
van kijken naar organisaties, waarbij men zich richt op het creëren van lerend
vermogen. Een manier om aan een dergelijke organisatie te werken is door bewust te
werken aan het creëren van een gunstig leerklimaat in de organisatie. De aandacht
voor het creëren van een gunstig leerklimaat valt tevens samen met de verschuiving
van opleiden naar leren. Dit houdt in dat er steeds meer aandacht komt voor de
informele leerprocessen die plaatsvinden op de werkplek en de samensmelting van
werken en leren. Hoofdingrediënten voor een gunstig leerklimaat zijn dat deze
aanzet tot leren, rijk is aan leermogelijkheden en verschillende leervormen, en
reflectief is. Factoren die de kwaliteit van een dergelijk leerklimaat zowel negatief als
positief kunnen beïnvloeden, kunnen worden ingedeeld in vier typen, die betrekking
hebben op het individu, het leeraanbod, de sociale context en de organisatiecultuur.
Deze indeling in type factoren dient ertoe te laten zien dat het leerklimaat een breed
begrip omvat dat verschillend ingevuld wordt door verschillende auteurs, en waar
factoren van verschillende orde invloed op uit kunnen oefenen. Tevens verschaft de
indeling een duidelijke structuur voor de interviews. Belangrijk om op te merken is
dat deze indeling slechts een theoretische indeling is om aan te geven welke
verschillende ordes van factoren er zijn, maar dat de verschillende factoren in
werkelijkheid lastiger onder een bepaald type te scharen zijn. Dit wordt veroorzaakt
door de wisselwerking die er bestaat tussen de verschillende typen factoren. De
geselecteerde beïnvloedende factoren zijn factoren die veel genoemd zijn in de
literatuur en die voorkomen in bestaande vragenlijsten die opgesteld zijn om de
ervaring van medewerkers met het leerklimaat in de organisatie te meten. De twaalf
beïnvloedende factoren die in deze scriptie onderzocht zullen worden zijn: motivatie,
gevoel van veiligheid, autonomie en verantwoordelijkheid, tijd, hulp bij
ontwikkeling, feedback, managementstijl, teamstijl, openstaan voor nieuwe ideeën,
identificatie met de organisatie, openheid en dialoog en tolerantie voor fouten.
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Groei vraagt om (dagelijkse) feedback.

Onbekende Auteur
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4. Data-weergave
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste data uit de diepte-interviews met
leidinggevenden en medewerkers worden weergegeven. In paragraaf 4.1 zal een
beschrijving volgen van het onderzoeksproces en de totstandkoming van de
vragenlijst. In paragraaf 4.2 zal worden ingegaan op specificaties van de
onderzoekspopulatie. Paragraaf 4.3 geeft de belangrijkste data met betrekking tot de
ervaring van leidinggevenden met het leerklimaat binnen Westwaard Wonen weer.
Hiermee wordt hoofdvraag twee beantwoordt, welke luidt: Hoe wordt het huidige
leerklimaat van Westwaard Wonen ervaren door leidinggevenden van de organisatie en hoe
zou het leerklimaat eventueel verbeterd kunnen worden? De uitkomsten van de interviews
met medewerkers van het Bedrijfsbureau en de afdeling Projectontwikkeling worden
beschreven in paragraaf 4.4 en 4.5. Met deze beschrijving wordt een antwoord
gevonden op hoofdvraag drie: Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen
ervaren door medewerkers van de organisatie en hoe zou het leerklimaat eventueel verbeterd
kunnen worden?

4.1 Onderzoeksproces
Zowel leidinggevenden als medewerkers van de afdelingen Projectontwikkeling en
Bedrijfsbureau werd gevraagd naar hun ervaring met het leerklimaat. Aangezien
leidinggevenden niet alleen zelf leren, maar ook een andere rol vervullen in het
leerklimaat, namelijk het stimuleren van leren en ontwikkelen, zijn de vragenlijsten8
van leidinggevenden en medewerkers niet gelijk. De vragenlijsten voor de diepteinterviews zijn semi-gestructureerd opgesteld, zodat van de oorspronkelijke
volgorde en vragen afgeweken kan worden gedurende het interview. Dit wordt
gedaan om zoveel mogelijk ruimte te geven aan de eigen perceptie van de
leidinggevenden en medewerkers, om op deze manier zoveel mogelijk informatie te
verzamelen.
4.1.1 Vragenlijst Leidinggevenden
De vragenlijst voor leidinggevenden is onderverdeeld in vijf topics waarover in
gesprek wordt gegaan aan de hand van een aantal open vragen, om uiteindelijk te
komen tot beantwoording van de tweede deelvraag, namelijk: Hoe wordt het huidige
leerklimaat van Westwaard Wonen ervaren door leidinggevenden van de eigen organisatie en
hoe zou het leerklimaat eventueel verbeterd kunnen worden?
Het eerste interviewtopic wordt gebruikt ter inleiding van het interview om een idee
te krijgen over hoe belangrijk LG leren en een gunstig leerklimaat in het licht van de
organisatie vinden. Het tweede topic gaat in op welke aspecten volgens
leidinggevenden aandacht verdienen om te zorgen dat leden van de organisatie zich
optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen leren. Daarna wordt ingegaan op hun
ervaringen met het huidige leerklimaat met betrekking tot hun eigen leren.
Aangezien leidinggevenden niet enkel de rol als lerende vervullen in het leerklimaat,
maar als leidinggevende ook een rol hebben in het stimuleren van leren, gaat het
8

Zie Bijlage I en II
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vierde topic over hoe zij deze rol ervaren en aandacht besteden aan het stimuleren
van hun medewerkers. Tot slot wordt gevraagd naar hoe de leidinggevende het
gewenste leerklimaat ziet. Hierbij wordt aandacht besteed aan aspecten die aandacht
verdienen om het leerklimaat in de organisatie te bevorderen en waar zij als
leidinggevende en collega meer aandacht aan zouden willen besteden en wat
aandacht verdiend om hun eigen leren te stimuleren.
4.1.2 Vragenlijst Medewerkers
De vragenlijst voor medewerkers gaat in op het eigen leren in het huidige
leerklimaat, waarbij individuele factoren, het leeraanbod, de sociale werkomgeving
en de organisatiecultuur aan bod komen. Daarnaast wordt ook gevraagd naar het
gewenste leerklimaat. Dit leidt tot beantwoording van de derde hoofdvraag: Hoe
wordt het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen ervaren door medewerkers van de
organisatie en hoe zou het leerklimaat eventueel verbeterd kunnen worden? Daarnaast
worden de medewerkers na het interview, van ongeveer 45 minuten, gevraagd een
aantal stellingen te waarderen op een schaal van een tot zeven, waarbij één staat voor
helemaal oneens en zeven voor helemaal eens. De onderwerpen van de stellingen
komen in het diepte-interview aan bod. De waardering van de stellingen dient
uitsluitend tot extra aanvulling en toetsing van de resultaten verkregen uit de
interviews.9 Er zullen geen conclusies worden verbonden aan de afzonderlijke
resultaten van de stellingenlijst.
4.1.3 Proces
De interviews werden opgenomen met behulp van een voice -recorder. Na de
interviews is dit materiaal op de computer overgezet en opgeslagen op een CD-rom,
die bijgevoegd is als bewijsmateriaal in de bijlage van deze scriptie.10 Voorafgaande
aan het interview werd het onderwerp en het doel van het interview en de
verschillende topics die aan bod zullen komen besproken. Tevens werd voor afname
van het interview benadrukt dat de informatie die door respondenten gegeven zou
worden in het interview enkel voor deze scriptie gebruikt wordt en dat deze niet tot
een persoon zullen kunnen worden herleid. Dit werd gedaan om de veiligheid en
anonimiteit van de respondenten te waarborgen. De interviews werden een op een
afgenomen in de organisatie in, indien mogelijk, een afgesloten ruimte, zodat de
respondenten vrijuit konden praten.

4.2 Onderzoekspopulatie
De interviews met leidinggevenden zijn gevoerd met de directeur-bestuurder; de 3
MT-leden, waaronder de manager Financien, Manager Bouwkunde, en Manager
Klantenservice; en het hoofd Bedrijfsbureau. De Manager Bouwkunde is direct
leidinggevende van de afdeling Projectontwikkeling.
De interviews met de medewerkers werden gehouden met twee medewerkers van
de afdeling Projectontwikkeling. Beide medewerkers zijn nog niet officieel in dienst
van Westwaard Wonen, maar werken via een detacheringsbureau bij de organisatie.
9

Zie Bijlage IV voor de resultaten van de stellingenlijst voor medewerkers.
Zie Bijlage V
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Vanaf 1 juni komen zij vast in dienst. Eén van hen is de senior projectleider, 44 jaar,
HBO, 5 jaar werkzaam bij Westwaard Wonen, de ander junior projectleider, 31 jaar,
WO, 1,5 jaar werkzaam bij Westwaard Wonen.
Van de afdeling Bedrijfsbureau werden 7 medewerkers geïnterviewd, waaronder
twee financieel bouwkundig medewerkers (50+,MBO,1 jaar en 32,MBO, 12 jaar), twee
bouwkundig medewerkers (43, HBO, 5 jaar en 46, HTS, 15 jaar), en drie
administratief medewerkers (41, MBO,8 jaar en 53,MTS, 2jaar en 38, MEAO, 17 jaar)
De medewerkers zijn per mail benaderd over het onderzoek. Allereerst door de
afdeling Personeelszaken, vervolgens werd een mail gestuurd waarin mensen een
korte uitleg over het onderzoek konden lezen en gevraagd werden hieraan mee te
doen. Slechts één medewerker gaf geen reactie. Een ander kon door andere
omstandigheden niet meedoen aan het onderzoek.

4.3 Leidinggevenden
De belangrijkste data uit de interviews gehouden met leidinggevenden, waaronder
zowel de directeur, de MT-leden als het hoofd Bedrijfsbureau worden gerekend,
worden hieronder weergegeven. De data zijn geordend aan de hand van de twaalf
beïnvloedende factoren van het onderzoeksinstrument. Hierbij zal aandacht worden
besteed aan de ervaring van de factor in het huidige leerklimaat, zowel in de rol van
lerende als in de rol van stimulator van leren van medewerkers, en aan mogelijke
verbeteringen per factor met betrekking tot het gewenste leerklimaat. De nummers
achter de citaten geven aan welke leidinggevende aan het woord is, zodat deze op de
CD-rom terug te vinden zijn.11
4.3.1 Motivatie (individu)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
Alle leidinggevenden voelen zich uitgedaagd tot ontwikkelen. Opvallend hierbij is
dat de stimulans om te leren vooral externe factoren zijn: ‘De omstandigheden
waaronder we nu corporatie mogen zijn dwingt tot leren. We kunnen het niet hetzelfde doen
als tien jaar geleden of twintig of dertig jaar geleden. We moeten ons als organisatie echt
leerbaar tonen anders gaan we als individuele organisatie straks dingen missen, maar als
sector als totaal nog meer (1).’ Veranderingen in de sector volgen elkaar dus in rap
tempo bij, wat ervoor zorgt dat leidinggevenden ervaren dat de omgeving hen als
het ware ‘dwingt’ tot leren: ‘In mijn positie heb je heel veel te maken met de ontwikkelingen
van buitenaf, dus de externe factoren stimuleren je (4).’ Ook geven leidinggevenden aan
graag een houding te hebben om van alles te willen leren, een soort van verslaafd te
zijn aan leren en leren leuk te vinden. Opgemerkt wordt dat leren ook inherent is aan
de functie, de vrijheid en de variëteit die men ervaart in de functie als
leidinggevende.
 Rol leidinggevende
Alle leidinggevenden geven aan continu leren en ontwikkelen belangrijk tot cruciaal
te achten, zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerkers. Het
bewust werken aan het creëren van een gunstig leerklimaat wordt ook als belangrijk
11
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ervaren. De meeste leidinggevenden geven daarbij aan dat het hierbij belangrijk is
dat het van twee kanten uit moet komen. Een leidinggevende zegt hierover: ‘Ik vind
ook dat dat niet van een kant hoeft te komen. We hebben die discussie jarenlang nooit hoeven
te voeren van of dat een medewerker zou willen studeren of willen ontwikkelen. Nu hebben we
een aantal discussies lopen van, je moet gaan leren, anders heb je een probleem (2).’ De
directeur-bestuurder geeft aan dat het behouden van klanten bij een corporatie niet
opgaat, omdat ze een zeer schaars product bieden: ‘Dus moet je op een andere manier
motiveren waarom mensen zich toch klantgericht moeten opstellen. Het definiëren van die
doelen en waarom je dat belangrijk vindt, dat vraagt bij een corporatie meer energie (1).’ Die
intrinsieke motivatie van medewerkers moet meer komen vanuit de strategievorming, de collectieve ambitie van de organisatie. Daarnaast wordt aangedragen
dat men leren kan stimuleren door de cultuur, het bieden van faciliteiten voor leren,
beloning, zowel in geld als in aandacht, het maken van fouten, het besteden van tijd
aan leren, het stimuleren van het nemen van eigen verantwoordelijkheid,
voorbeeldgedrag en het creëren van een veilige omgeving.
Gewenst leerklimaat
Het werken aan een leerklimaat moet idealiter van twee kanten komen.
4.3.2 Veiligheid (individu)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
De invloed die het nieuws van het samenwerkingsverband met Forta heeft op het
functioneren van leidinggevenden komt niet ter sprake, aangezien leidinggevenden
zelf deel zijn van het besluitvormingsproces.
 Rol leidinggevende
Door te communiceren wat er mogelijk staat te gebeuren komen medewerkers niet
ineens voor verrassingen te staan. De directeur geeft aan dat het nieuws zowel
motiverend als demotiverend kan werken met betrekking tot het functioneren en
leren van medewerkers. Zo zou het onzekerheid kunnen oproepen die verlammend
werkt of juist motiverend in de zin dat medewerkers extra hun best gaan doen.
Leidinggevenden geven aan benieuwd te zijn naar het effect op het gevoel van
veiligheid van medewerkers.
Gewenst leerklimaat
Over deze factor komt niets naar voren met betrekking tot mogelijke verbeteringen.
4.3.3 Autonomie (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
Autonomie is inherent aan de functie van leidinggevenden. De vrijheid en variëteit
van de functie zorgen automatisch voor veel leermomenten, aldus de
leidinggevenden.
 Rol leidinggevende
Leidinggevenden geven aan het erg belangrijk te vinden dat hun medewerkers de
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ruimte krijgen om hun eigen gang te gaan in hun werk. De volgende reden wordt
gegeven door een van de leidinggevenden: ‘Ik vind dat niet alleen belangrijk voor de
organisatie, maar ook voor henzelf, want hoe meer autonomie, hoe meer arbeidsvreugde en hoe
prettiger het is om naar het werk te komen (2).’ Daarbij moeten zij ook hun
verantwoordelijkheid nemen. Aldus één leidinggevende zou men moeten streven
naar volledig autonoom functioneren van medewerkers, maar in de praktijk is dit
niet het geval (2). Een manier om autonomie te stimuleren is de volgende, aldus een
van de leidinggevenden: ‘Ik heb altijd geroepen: als jullie een beslissing hebben genomen,
dan ga ik daar achter staan, hoe onhandig die ook geweest is (5).’ Een ander zegt over het
betrekken van medewerkers: ‘Voor zover ik weet worden bij alle veranderingen/processen
heel veel overleg met de betreffende medewerkers, omdat zij degene zijn die daar het meeste
mee te maken hebben en daar ook de nodige input voor kunnen leveren. Een top-down
benadering op dat punt heb ik nog niet meegemaakt hier. (…) Ik hoop door mijn houding en
openheid dat ze die uitdaging aannemen. Ik ga niet iedere keer lopen zeggen van heb je nog
een idee of heb je nog zus of zo, nee (2).’
Gewenst leerklimaat
Er worden geen verbeteringen genoemd met betrekking tot deze factor.
4.3.4 Tijd (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
Tijd is een schaarste. Bij het volgen van opleidingen moeten er dan ook keuzes
worden gemaakt. Daarnaast geven alle leidinggevenden aan reflectie belangrijk te
vinden. Toch ervaren ze dat het te weinig gebeurt. De simpele reden hiervoor is dat
er geen tijd voor is, of beter gezegd, geen tijd voor gemaakt wordt: ‘Reflectie is wel
vaak belangrijk, maar niet vaak dringend, want andere dingen zijn belangrijker. Dat moet ik
als individu leren, dat moeten we als MT leren, en als organisatie ook (1)’ en ‘Ik denk dat we
dat te weinig doen. Ik denk dat we ons wel erg laten bepalen door de waan van de dag. Ik denk
dat we te weinig echt terug kijken op, van goh wat hadden we daar beter in kunnen doen (5).’
Hierbij wordt opgemerkt dat het in één op één situaties wel eens gebeurt, maar dat
het als groep bijna nooit voor komt: ‘Dat doen we collectief nog te weinig voor een aantal
zaken, bijv. voor projecten. Dat realiseren we ons ook. Daar lopen we toch iedere keer tegen
aan dat we niet goed terug kijken, nog eens goed evalueren, die reflectie doen van waar had
het verbeterd kunnen worden. Dat is iets wat wel meer gaat spelen. Dat zie ik ook groeien het
afgelopen jaar (4).’ Een leidinggevende geeft aan zelf wel aan reflectie te doen: ‘Dat heb
ik zelf wel heel sterk, dat ik even terugkijk, waarom zijn we hier nu gekomen en op welk
moment had ik het anders kunnen c.q. moeten doen. Dat is die ontwikkeling die je zelf
doormaakt, door kritisch tegenover jezelf te staan (4).’ Anderen geven aan daar ook meer
aandacht aan te willen besteden.
 Rol leidinggevende
De tijd die er voor leren beschikbaar is, wordt door leidinggevenden georganiseerd
en is vastgelegd in contractuele afspraken met medewerkers. Het volgen van
opleidingen wordt zoveel mogelijk gefaciliteerd. Toch blijkt dit op de ene afdeling
vanzelfsprekender dan op de andere afdeling. Een leidinggevende geeft aan te
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hebben opgevangen dat een medewerker aangaf niet op cursus te kunnen, omdat er
geen vervanging is. Hier schrok desbetreffende leidinggevende erg van.
Gewenst leerklimaat
Leidinggevenden ervaren dat er te weinig tijd wordt genomen voor reflectie, als MT,
als afdeling en als individu. Daarnaast geeft een leidinggevende aan meer tijd te
willen hebben om als afdeling aan teambuilding te werken.
4.3.5 Hulp (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
- Leermogelijkheden
De mogelijkheden tot opleiding worden als goed ervaren. Een leidinggevende maakt
een vergelijking tussen de leermogelijkheden die worden geboden ten opzichte van
de vorige werkgever: ‘Ten op zichte van het particuliere bedrijfsleven is het een walhalla.
Wordt best wel gestimuleerd. (..) Bij opleidingsverzoeken nog nooit meegemaakt dat er gezegd
wordt van: dat kan niet (4).’ Hierbij vraagt hij zich af of de opleidingen wel altijd nuttig
zijn.
- POP
Eén leidinggevende geeft aan een POP te hebben.
- Coaching
Een leidinggevende noemt coaching als leerbron: ‘jezelf laten coachen op punten waar je
sterk in bent en met name ook punten waarop je nog minder sterk bent (1).’ Een ander geeft
aan hier ook mee bezig te zijn en zegt: ‘Ik ben van mening dat iedereen een coach zou
moeten hebben (5).’ De anderen worden niet gecoacht in hun persoonlijke
ontwikkeling.
 Rol leidinggevende
Hulp bij ontwikkeling bestaat er op verschillende manieren. Zo is er een bepaald
opleidingsbudget beschikbaar waar iedere medewerker gebruik van kan maken.
Toch is het budget ieder jaar onderuitgeput, aldus de directeur-bestuurder.
Daarnaast geven leidinggevenden aan dat het meestal dezelfden zijn die gebruik
maken van het budget: ‘Wat ik zie is dat goede medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen en
nog beter willen worden en bijvoorbeeld dat opleidingsbudget wat er is flink benutten. (…)En
medewerkers waarvan je denkt, het zou goed zijn als die zich ontwikkelen op bepaalde punten,
die doen niks. En dan hebben we toch nog met elkaar een cultuur waarin dat kan blijven
bestaan (1).’
Leidinggevenden geven aan de mogelijkheden tot leren vooral met de medewerker
te bespreken tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek, maar ook tussendoor
wanneer zij of de medewerker dit nodig achten. Medewerkers krijgen zelf de vrijheid
om hun behoeften aan te geven, maar leidinggevenden treden soms ook sturend op
wanneer zij bijvoorbeeld bepaalde cursussen nodig achten voor bepaalde
medewerkers. De opleidingen die gevolgd worden moeten wel werkgerelateerd zijn.
Een leidinggevende die de functioneringsgesprekken door omstandigheden met een
van de afdelingen moest voeren waar hij niet direct leiding aangaf, ondervond dat
medewerkers het fijn vonden aandacht te krijgen op deze manier. In zijn optiek moet
het functioneringsgesprek een echte impact hebben, een goed gevoel geven en
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medewerkers aansporen. Het individueel coachen van medewerkers gebeurt niet,
althans niet bewust. Op de vraag of medewerkers ook individuele
coachingsgesprekken kunnen hebben antwoordde een leidinggevenden: ‘Nee, de
meesten zitten hier al jaren, dus die weten wat er van hen verwacht wordt. Ik heb niet het
gevoel dat ze daar behoefte aan hebben (3).’
Een andere manier waarop ontwikkeling wordt geholpen, is door interne promotie
mogelijk te maken:‘Er dreigde een soort situatie te ontstaan dat posities alleen maar door
externen werden ingepikt. (…) Op een gegeven moment hebben we gezegd dat het goed zou
zijn als we een aantal functies ook aan mensen kunnen geven die die ambities hebben en die
het potentieel hebben, ook al zijn misschien nog niet helemaal op het niveau van die functie,
om dat toch te doen. Om te laten zien dat er ook intern carriere-kansen zijn binnen het bedrijf.
Als je ambitie hebt en jezelf wilt ontwikkelen dan moet dat kunnen (1).’Ook werden
externen naar binnen gehaald, in dienst van de organisatie, om zo als organisatie te
leren en kennis en kunde binnen te halen.
Gewenst leerklimaat
Individuele hulp wordt gezien als ontwikkelpunt: ‘Goede mensen worden nog beter,
maar mensen die minder goed functioneren ontwikkelen zich te weinig, en dat komt ook
doordat we ze daar nog te weinig op aanspreken (1).’ Twee leidinggevenden geven aan
een meer coachende rol te willen vervullen, in de zin dat ze intensiever met
individuele medewerkers aan de slag willen met betrekking tot leren en ontwikkelen.
De directeur-bestuurder wil een meer coachende rol naar zijn MT-leden aannemen
en hier voorbeeldgedrag in laten zien, zodat zij dit ook weer door kunnen geven.
Een andere leidinggevende zegt hierover: ‘Ik zou eigenlijk best intensiever met
individuele medewerkers het erover willen hebben, van wat zijn nou echt zijn drijfveren en
waar willen zij nou echt naar toe. Het functioneringsgesprek is daar te bekrompen in, geeft
daar onvoldoende ruimte in (2).’
4.3.6 Feedback (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
Eén van de MT-leden geeft aan dat er wat betreft feedback geven een verandering
heeft plaats gevonden: ‘Voor de komst van J. de G. als directeur was er wel wat plaats voor
feedback, maar niet zozeer dat je zegt, daar steek ik ook nog wat van op, of je moet er echt zelf
achteraan gaan. Nu is het zo dat je elkaar tijdens de vergaderingen al aanspreekt van hoe zit
dat en hoe zit zus, en waarom zo. Dus wat dat betreft heeft er een flinke cultuurverandering
plaats gevonden (2).’ Feedback, vooral op de inhoud, vindt dus in ieder geval plaats in
de discussie tijdens vergaderingen. De directeur, op zijn beurt, probeert een cultuur
te stimuleren waarin ‘mensen bij elkaar langs gaan om ook nog eens terug te halen wat ze
echt ergens van vonden, of van de inhoud van de discussie of van de toon van de discussie. Ik
ben wel gevoelig voor feedback en ik probeer ook feedback te geven aan mensen, op
verschillende momenten. Tijdens de vergadering zelf, tijdens en daarna (1).’ Feedback kan
soms heel lastig zijn, omdat het niet altijd los wordt gezien van de persoon, vooral op
momenten dat men het echt met elkaar oneens is. Alle MT-leden geven aan ook zelf
om feedback te vragen, soms door het bewust te vragen over hun houding of
opstelling in een bepaalde discussie, andere keren door op te zoek te gaan wat er in
de organisatie speelt door ondergeschikten te vragen. Eén van de MT-leden geeft aan
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wel eens een functioneringsgesprek aan te hebben gevraagd bij de andere leden. Dit
was geen gebruikelijk gebeuren. Eén leidinggevende geeft aan vrijwel geen feedback
te ontvangen van bovenaf, maar geeft ook aan dit niet op te zoeken, en merkt daarbij
op: ‘Feedback, daar is deze organisatie niet zo sterk in (3).’
 Rol leidinggevende
Feedback geven wordt door de leidinggevenden als belangrijk ervaren. Eén
leidinggevende geeft aan dit alleen te doen als dingen echt goed mis gaan, want: ‘Het
is voor de medewerker ook niet prettig als je elke keer weer feedback krijgt. Mensen moeten dat
ook zelf zien. Soms moet je mensen daar op wijzen, soms moet je het laten gaan (3).’
Feedback wordt vaak informeel gegeven, en wordt door de leidinggevende ook
opgezocht. Voorbeelden zijn: een respondent geeft aan dat echte opinies pas komen
na een bijeenkomst en vergadering, bij de borrel: ‘Dan meng ik me in de groep om zoveel
mogelijk opinies te horen (1).’ Een ander geeft aan dat wanneer zaken niet goed lopen
op een bepaalde afdeling, deze respondent wel eens een workshop organiseert
waarbij de knelpunten worden benoemd, ook dan hoor je wat er in de organisatie
echt leeft (4). Ook door koffie te drinken met medewerkers en rond te lopen in de
organisatie wordt feedback verkregen (4). Een leidinggevende plant iedere twee
weken koffiegesprekken in met medewerkers: ‘dit betekent dat mensen in ieder geval
weten dat ze tijd hebben om met mij in gesprek te gaan. Mag overal over gaan, mag ook
nergens over gaan, over thuis. Daar zijn vaak ook de momenten om een stukje feedback te
geven (5).’
Lastig bij de feedback die medewerkers aan de leidinggevende geven, is dat zij het
gevoel hebben dat medewerkers toch altijd met de handrem erop feedback geven.
Toch wordt het actief vragen en geven van feedback beschouwt als belangrijk
voorbeeldgedrag als leidinggevende: ‘Als je zo nu en dan ook vraagt dan ontstaat er ook
meer acceptatie als mensen het krijgen (1).’
Gewenst leerklimaat
Leidinggevenden zijn het er over eens dat de veiligheid gehandhaafd moet worden,
maar dat mensen meer directe, concrete en persoonlijke feedback moeten ontvangen.
Volgens één van de leidinggevenden is de moeilijkheid van feedback in corporaties
dat klanten blijven komen, ‘ook als we dingen niet zo goed organiseren (1).’ In plaats van
teveel te praten over collectieve verantwoordelijkheden, moet beseft worden dat
mensen ook individueel moeten presteren: ‘Daar moeten we in opschuiven in de komende
jaren. (…) Als we binnen de afdeling weten dat pietje er de kantjes van afloopt, dan gaan we
pietje daar op aanspreken in plaats van dat dat kan blijven bestaan. En dat laatste dat er zo’n
non-interventie principe is ten opzichte van elkaar daar hebben we als corporatie als
Westwaard ook wel last van (1).’ Ook ervaart men dat er meer feedback gegeven moet
worden door en aan leidinggevenden. Hier moet bewust mee om worden gegaan,
door zaken bijvoorbeeld intercollegiaal te toetsen. Hier heeft de leidinggevende ook
een voorbeeldfunctie in.
4.3.7 Managementstijl (sociale context)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
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Bijna alle leidinggevenden geven aan voorbeeldgedrag te zien in de directeur, van
hem te leren en gestimuleerd te worden tot leren: ‘Ik neem hem graag als voorbeeld. Hoe
hij het doet, daar kan ik wel wat van leren (5).’ Daarnaast komt terug dat hij zich
kwetsbaar durft op te stellen door feedback te vragen en dat dit een lerende houding
laat zien: ‘De RvC ging ons vragen hoe Jaap het deed. Dat is een zelfde manier. Kwetsbaar
opstellen (5).’ Eén leidinggevende ervaart geen stimulans of voorbeeldgedrag van
bovenaf.
 Rol leidinggevende
Sommige leidinggevenden geven aan heel bewust bezig te zijn met het stimuleren
van leren en ontwikkelen van medewerkers door gesprekken te voeren en manieren
te creëren waarop de medewerker kan leren, anderen zijn hier minder bewust mee
bezig. Voor een ieder geldt dat de manier waarop ze leren en ontwikkelen
stimuleren, afhangt van de persoon waarmee ze te maken hebben. Een
leidinggevende zegt soms wel en soms niet bewust bezig te zijn met het stimuleren
van leren: ‘Ligt ook aan persoon zelf. Er zijn een aantal mensen die gewoon hun werk
uitvoeren en that’s it. Op zich is daar niets mis mee. Er zijn ook mensen die wel wat meer
steun nodig hebben. Dan probeer je daar wel iets in te betekenen (3).’
Op de vraag waar leidinggevenden op letten in hun stijl van managen om leren te
stimuleren, laten de meesten weten niet bewust een bepaalde stijl te kiezen: ‘Ik geloof
niet in het kiezen van een bepaalde managementstijl. Je bent wie je bent en de kracht die je
hebt, die moet je vooral benutten. Ik denk dat mijn kracht is om vooral heel laagdrempelig in
gesprek te zijn met mensen. En dat doe ik (5).’ Slechts één leidinggevende is heel bewust
bezig met situationeel leiderschap. Deze stijl heeft betreffende persoon niet bewust
ontwikkeld, maar is hier bewust van geworden na een training gevolgd te hebben.
Verder worden er door leidinggevenden heel uiteenlopende antwoorden genoemd
op waar ze opletten in hun managementstijl, zo wordt het geven van feedback
genoemd, de gelegenheid geven tot leren, openstaan voor alle vragen die er zijn,
laagdrempelig zijn en het goede voorbeeld geven door fouten te durven maken en
toe te geven. Ook wordt genoemd: ‘Innovatie stimuleren, want innovatie stimuleert
mensen ook om na te denken over de huidige situatie en waar dit beter kan (1).’
Gewenst leerklimaat
Eén leidinggevende geeft aan het liefste te zien dat er één stijl wordt doorgetrokken
in het leidinggeven om zo een open cultuur en leren te promoten en door te zenden
in de organisatie. Hij geeft hierbij aan dat dit in praktijk niet mogelijk is: ‘Westwaard
Wonen heeft ooit gezegd dat ze een lerende organisatie wil zijn. Prachtige uitspraak, maar het
is wel deksels lastig om dat tot uitvoering te brengen en te houden en ik denk dat daar qua
houding en cultuur nog wel wat aan te verbeteren is (2). ’
4.3.8 Teamstijl (sociale context)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
Alhoewel het MT in de huidige samenstelling nog niet zo lang zit en nog niet op alle
punten als stabiel wordt ervaren, zijn alle MT-leden tevreden over de manier waarop
zij binnen het MT leren: ‘Wij zijn behoorlijk kritisch ten opzichte van elkaar, dus daar zit
een continu leerproces in. (…)Wat dat betreft denk ik dat wij, als MT, veel van elkaar leren,
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en dat we daarin ook aardig verdeeld zijn in enthousiaste mensen en mensen die wat
remmend werken (4).’ Een ander zegt: ‘Ik ben wel tevreden over de leercurve van ons als
MT (1).’ Leerdoelen voor het MT zijn niet geformuleerd met elkaar. Men heeft het
gevoel hier niet bewust mee bezig te zijn, en dat leren automatisch gebeurt tijdens de
processen. Verder wordt opgemerkt dat de MT-leden een open en lerende opstelling
hebben. Een MT-lid geeft aan: ‘Ik weet niet of de andere MT-leden bewust met leren bezig
zijn. Daar hebben we het nooit over (5).’
De MT-leden voelen zich ook door elkaar gestimuleerd tot leren. De directeur geeft
aan dat hij op de inhoud leert, door de eigen deskundigheid van elk MT-lid, ‘maar ik
leer ook veel over mijn eigen rol en mensen stimuleren mij wel tot nadenken daarover (1).’
Een ander MT-lid geeft aan gestimuleerd te worden tot leren door vragen die andere
MT-leden of de directeur stellen: ‘Als J. de G. mij een aantal vragen stelt waarvan ik het
antwoord niet 1, 2, 3 weet dan is dat voor mij aanleiding om mij daar verder in te verdiepen
(2).’
 Rol leidinggevende
Bij het bespreken van dit topic kwamen drie verschillende onderwerpen ter sprake,
die met elkaar verweven zijn: leren van elkaar, informatie-uitwisseling en interne
communicatie. De meesten geven aan tot op zekere hoogte wel een bepaalde
afdelingencultuur waar te nemen, waarin de afdelingen te weinig contact hebben
met elkaar, de informatie-uitwisseling tussen afdelingen te weinig soepel verloopt en
er te weinig van elkaar geleerd wordt. Aldus een leidinggevende: ‘In een kleine
organisatie als die van ons, kun je het je niet veroorloven om informatie tot je te houden. Je
moet informatie delen. Je moet, dat is mijn overtuiging, niet alleen openstaan voor andere
gedachten en ideeën, maar ook je kennis en kunde delen met anderen. Op die manier stuur je
niet alleen jezelf, maar ook de organisatie naar een hoger plan. Dat valt niet altijd mee (2).’
Leidinggevenden vertellen verscheidene voorbeelden van situaties waarin informatie
op een bepaalde afdeling gehouden wordt, terwijl andere afdelingen het ook nodig
hebben. Men heeft niet het idee dat dit bewust gebeurd, maar eerder dat men zich
niet realiseert dat de informatie ook nuttig kan zijn voor een ander. Toch zijn er twee
leidinggevenden die de eilandencultuur, niet terugherkennen. Een van hen zegt dat
dit wel de algemene tendens is binnen de organisatie, maar hij heeft het idee dat dit
komt vanuit de fusie tussen Papendrecht en Alblasserdam. Zelf vindt deze
leidinggevende dat er wel geleerd en gecommuniceerd wordt tussen afdelingen.
Toch geven deze beide leidinggevenden ook situaties aan waarin de informatieuitwisseling tussen afdelingen niet optimaal verloopt.
Gewenst leerklimaat
Alhoewel één leidinggevende aangeeft dat het contact tussen afdelingen niet
gestimuleerd hoeft te worden, aangezien ‘dit een natuurlijk proces is (3),’ hebben
anderen de mening dat hier meer aandacht aan besteed zou moeten worden, bij
zowel de leidinggevende als de medewerker: ‘Leidinggevenden moeten de
verantwoordelijkheid hebben om dingen te brengen aan hun mensen, maar wij moeten
medewerkers ook opvoeden in de verantwoordelijkheid die zij hebben om informatie te halen.
Als je je werk goed wilt doen, heb je ook informatie nodig en dat wordt je niet alleen maar op
een presenteerblaadje aangeboden. Dus dat halen en brengen, dat evenwicht, daar gaan we
ook weer naar een nieuwe fase toe (1).’ Leidinggevenden zijn het er over eens dat de
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informatie-uitwisseling tussen afdelingen verbeterd kan worden en dat er meer
lerend vermogen uit de interacties tussen afdelingen gehaald kan worden. Men moet
niet blijven hangen bij de eigen afdeling, maar medewerkers moeten gestimuleerd
worden in het systeemdenken, zodat ze een beter totaalbeeld van processen krijgen.
Een leidinggevende geeft ook aan bij zijn eigen afdeling meer interactie te willen en
als afdeling iets te willen doen, bijvoorbeeld in de vorm van teambuilding. Verder
wordt er door een leidinggevende aangegeven dat er weinig feedback gegeven
wordt van afdelingen naar elkaar toe en een ander zegt dat mensen zich niet moeten
verschuilen achter de e-mail, maar face-to-face contact moeten hebben.
4.3.9 Nieuwe ideeën (waarde)
Huidig leerklimaat
Westwaard Wonen wordt niet zozeer beschreven als innovatief. Dit heeft vooral te
maken met het verleden, waarin een aantal slechte voorbeelden van innovatie zijn
geweest, waardoor een cultuur is ontstaan om dat vooral niet meer te proberen.
Daarnaast legt de directeur-bestuurder uit dat de corporatiesector redelijk
conservatief is in zijn inborst. Voor hem heeft het woord innovatie wel een heel
positieve associatie en dat probeert hij ook te stimuleren: ‘Als er voorbeelden komen van
onderaf, dan vind ik wel dat ik hele goede argumenten moet hebben, dan wel het MT, om ze
niet door te zetten (1).’ De ene afdeling staat hier enthousiaster tegenover dan de
andere. Andere leidinggevenden delen de mening terughoudend te zijn in
experimenten, maar wel positief tegenover nieuwe ideeën te staan. Dit kunnen
ideeën zijn die de eigen werkwijze aangaan, of bijvoorbeeld over onderwerpen als
duurzaamheid. Leidinggevenden zeggen dit te stimuleren door faciliterend te werk
te gaan, te zorgen dat ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden en de
verantwoordelijkheid aan de medewerkers zelf te geven. De directeur-bestuurder
probeert ideeën heel bewust te stimuleren, een voorbeeld: ‘Als ik een mailtje krijg met
een bepaald idee dan probeer ik er een gewoonte van te maken om letterlijk van mijn plek af te
gaan en naar die werkplek toe te gaan en hem/haar in het bijzijn van vele anderen te prijzen
om het feit dat ie meedenkt of innoveert. Ik weet dat mensen dat waarderen, oppakken en het
daarover hebben (1).’ Verder gelooft hij vooral in het betrekken van mensen bij
veranderingsprocessen, zoals het KWH-label. Ook vragen leidinggevenden expliciet
naar ideeën, bijvoorbeeld in werkoverleggen. Een leidinggevende geeft aan dat
ideeën meestal pas ontstaan wanneer medewerkers ergens tegenaan lopen: ‘Als
mensen ergens last van hebben zijn ze bereid erover na te denken hoe iets anders kan. Zolang
ze er geen last van hebben, verwacht ik ook niet dat mensen opeens met allerlei nieuwe ideeën
komen (5).’
Gewenst leerklimaat
De directeur geeft aan te hopen dat innovatie een positievere associatie krijgt bij
medewerkers.
4.3.10 Identificatie (waarde)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
Alhoewel er niet veel wordt gezegd over hoe de leidinggevenden zich verbonden
voelen met de organisatie, wordt uit de antwoorden wel impliciet duidelijk dat zij
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het belang van de organisatie en medewerkers voorop stellen en hier ook hun
verantwoordelijkheid serieus in nemen. Ook worden alle MT-leden betrokken en
hebben inspraak in besluiten en voorstellen van andere afdelingen.
 Rol leidinggevende
Leidinggevenden ervaren wel dat zij een belangrijke rol spelen in het betrekken van
medewerkers bij het bouwen aan een gemeenschappelijke visie, zodat deze ook van
hen wordt. Voorbeelden om medewerkers hierin mee te nemen is door het bieden
van keuzes, uitleg te geven over voors en tegens en door open naar hun mening te
vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot het werkgebied. Ook wordt het
afdelingsoverleg hiervoor gebruikt door samen doelen te formuleren, of lopen
leidinggevenden bij afdelingen langs om medewerkers te vragen naar hun mening.
Gewenst leerklimaat
Over wensen met betrekking tot deze factor wordt niets gezegd.
4.3.11 Openheid en dialoog (waarde)
Huidig leerklimaat
 Eigen leren
De cultuur wordt over het algemeen als open en veilig ervaren door de
leidinggevenden. Zo vertellen zij dat de deuren altijd openstaan, dat er een
luisterend oor is, dat er hulp is bij vragen en dat je je welkom voelt: ‘Open, je kan bij
iedereen naar binnen lopen. Je kan altijd overal met je vragen terecht. Ik heb ook niet het idee
dat dat misbruikt wordt of dat je het terugkrijgt. Openheid en eerlijkheid (3).’ Een andere
leidinggevende geeft aan: ‘Ik voel me heel veilig hier, dus het intercollegiaal toetsen dat doe
ik graag, van hoe zouden jullie dat doen (5).’ De veilige omgeving stimuleert in dit geval
tot leren. Er is een leidinggevende die hier erg over aarzelt: ‘Sommige afdelingen zijn
best open, ook naar elkaar toe, maar er zijn ook hoeken in de organisatie waar je bijna niet in
komt. Dat verschilt wel degelijk. En hoe bereid ben je om informatie te delen. Als jij je niet
veilig voelt dan doe je dat dus niet. Dus ja, ik kan niet zeggen dat we een heel open cultuur
hebben. Er zit teveel verschil in tussen afdelingen (2).’
 Rol leidinggevende
De meeste leidinggevenden vragen zich af hoe medewerkers dit ervaren: ‘datgene dat
het MT als veilig ervaart wil nog helemaal niet zeggen dat de organisatie dat als veilig
ervaart. Ik realiseer me ook heel goed, dat informatie die bij ons zit soms ook bewust niet bij de
organisatie zit. Niks geheimzinnigs, maar dat hoort gewoon bij onze rol. Ik denk te kunnen
inschatten dat mensen dat ook zo ervaren, maar zeker weten doe ik het niet (5).’Slechts één
leidinggevende zegt dat openheid niet voor medewerkers gestimuleerd hoeft te
worden, want: ‘Ik neem aan dat zij dat ook zo ervaren (3).’
Gewenst leerklimaat
Eén leidinggevende geeft aan een meer open cultuur te willen stimuleren doordat
leidinggevenden hierin voorbeeldgedrag laten zien, zodat dit doordringt door de
organisatie.
4.3.12 Foutencultuur (waarde)
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Huidig leerklimaat
De meeste leidinggevenden ervaren de cultuur ten opzichte van fouten als (zeer)
tolerant. Dit heeft zowel positieve als negatieve kanten, aldus een leidinggevende:
‘Het positieve is er mogen fouten gemaakt worden waardoor mensen mogen leren. Er is geen
keiharde afrekencultuur waardoor fouten verdoezeld worden. Mensen die met die vrijheid om
kunnen gaan, leren daar ook echt van, vinden ze. Negatieve is dat we soms mensen dezelfde
fouten laten maken, doordat we ze er ook niet op aanspreken (1).’ Toch zijn sommigen van
mening dat fouten op afdelingen verdoezeld worden of worden afgeschoven: ‘Ik heb
wel een beetje het idee dat we zitten in: info is macht, dus fouten moet je dan ook niet
vertellen, maar ook elkaar daar niet heel erg op aanspreken (5)’ en ‘De cultuur heerst om
fouten af te schuiven, niet echt de hele verantwoordelijkheid voor te nemen, en daardoor dus
ook niet echt goed ervan te leren (4.)’ Deze zelfde leidinggevende ervaart niet dat
medewerkers van nature hun fouten toegeven. Hierbij maakt hij onderscheid tussen
medewerkers van verschillende niveaus. Medewerkers van hoger niveau komen
sneller met problemen en ook met de oplossing, vanuit hun eigen lerend vermogen.
Toch geven alle leidinggevenden aan hun personeel aan te spreken op fouten,
afhankelijk van het soort fout dat gemaakt is. Een leidinggevende ziet hier een
verbetering in. Verschillende leidinggevenden geven ook aan dat fouten zich soms
herhalen, terwijl dit niet zou moeten. Een leidinggevende vertelt hoe hij omgaat met
herhaaldelijke fouten: ‘Dan wordt het wel steeds onvriendelijker, eerst normaal, dan nog
een keer, 4e of 5e keer wordt het langzaam anders (3).’
Gewenst leerklimaat
Door alle leidinggevenden wordt gedeeld dat mensen soms niet goed op hun fouten
worden aangesproken, zodat er ook niet goed geleerd wordt: ‘We zijn soms wel een
beetje te aardig, net als met die feedback geven. Je wordt er niet echt op afgerekend (3)’ en ‘Er
is geen angst voor fouten, maar we zijn het niet gewoon om feedback te geven als er fouten
worden gemaakt (5).’ Men moet aangesproken worden op fouten die gemaakt worden
op een directe, persoonlijke manier, zodat fouten als leerkans gebruikt kunnen
worden. Men mag wat harder worden.

4.4 Medewerkers Bedrijfsbureau
De belangrijkste data uit de interviews gehouden met medewerkers van het
Bedrijfsbureau worden hieronder weergegeven. De data zijn geordend aan de hand
van de twaalf beïnvloedende factoren van het onderzoeksinstrument. Hierbij zal
aandacht worden besteed aan de ervaring van de factor in het huidige leerklimaat en
aan mogelijke wensen per factor met betrekking tot het gewenste leerklimaat. De
nummers achter de citaten geven aan welke medewerker er aan het woord is, zodat
deze terug te vinden zijn op de CD-rom.12
4.4.1 Motivatie (individu)
Huidig leerklimaat
Alle medewerkers geven aan continu leren en ontwikkelen in hun werk belangrijk te
vinden. Hierbij worden zij gemotiveerd door externe ontwikkelingen die elkaar in
rap tempo opvolgen, bijvoorbeeld gewijzigde computersystemen of wetgeving.
12

Zie Bijlage V voor een overzicht van de afspeellijst van de CD-rom.
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Daarnaast geven zij aan te maken te krijgen met nieuwe werkelijkheden in de
maatschappij, zoals veeleisender klanten, die hen als het ware dwingen tot leren. Een
medewerker die zeer direct met klanten betrokken is zegt er het volgende over: ‘Er
zijn veel veranderingen in de maatschappij en omdat wij een functie hebben waarin we veel
contact hebben met de huurders hebben, is het belangrijk dat je met je tijd mee gaat, ook met
de ontwikkelingen. (…) Vroeger was alles heel star en tegenwoordig mag een huurder veel
meer. Dus die vereist aanpassingen en daar moet je wel in meegaan (7).’ Medewerkers
ervaren dat stilstand geen optie is. Daarnaast vinden medewerkers het ook voor
zichzelf belangrijk om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen en vinden zij dit ook
leuk. Vanuit de organisatie ervaren zij dat zij vrij worden gelaten in leren en dat het
vooral vanuit hun zelf moet komen.
Gewenst leerklimaat
Over het gewenste leerklimaat met betrekking tot deze factor is niets naar voren
gekomen.
4.4.2 Veiligheid (individu)
Huidig leerklimaat
Deze veiligheid heeft betrekking op de manier waarop medewerkers hun baan
bezien in het licht van de ontwikkelingen rondom de mogelijke toekomstige fusie
met Forta. Alhoewel sommigen hun twijfels hebben over de verstandigheid van deze
keuze, zeggen alle medewerkers dat dit nieuws geen tot vrijwel geen invloed heeft
op het functioneren in hun werk. Eerder wordt deze ontwikkeling als kans gezien tot
vernieuwing, leren en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Aldus de
medewerkers: ‘Ik zie het als positief, omdat ik zelf zoiets heb van misschien zitten er dan wel
doorgroeimogelijkheden in, zodat ik iets anders of iets erbij kan doen. Want nu sta ik stil (6 )’
en ‘Dan komen er weer nieuwe kansen om weer wat anders te doen: leuk als we gaan fuseren
(2).’ Wel wordt opgemerkt dat dit wellicht kan veranderen wanneer er meer bekend
wordt over de precieze invulling van het samenwerkingsverband tussen de twee
corporaties.
Gewenst leerklimaat
Over het gewenste leerklimaat met betrekking tot deze factor is niets naar voren
gekomen.
4.4.3 Autonomie (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
De medewerkers ervaren over het algemeen veel ruimte in de interne regelcapaciteit.
Ze hebben veel ruimte om invloed uit te oefenen op zaken binnen hun werk, zoals de
werkmethode, de werkvolgorde en het werktempo. Echter je moet wel met deze
vrijheid om kunnen gaan, aldus een medewerker: ‘Werkmethodes of aanpak ben ik vrij
in, wordt je niet in gestuurd. Heeft voordelen als het in jezelf zit, zo niet dan kun je er in
verdrinken. Ik ervaar het als positief, omdat ik zelf wil uitvinden wat de beste manier is om
zaken aan te pakken (3).’ Soms gaat de vrijheid te ver: ‘Misschien wel te vrij soms, mag
soms strenger, van zo wordt er gewerkt (6).’ Hierbij wordt aangegeven dat
werkprocessen negen van de tien keer niet gevolgd worden en dat het daarom
makkelijk is om hier invloed op uit te oefenen. Slechts twee medewerkers ervaren dat
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ze weinig ruimte hebben om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld doordat ze zich aan
strikte procedures moeten houden of omdat ze een functie hebben waarin ze
constant opdrachten ontvangen van anderen.
De externe regelcapaciteit, waarbij het gaat om de ruimte die medewerkers hebben
om invloed uit te oefenen op zaken binnen de organisatie die hun werk aangaan,
wordt anders ervaren. Hierbij wordt opgemerkt dat het ook afhangt van je functie en
je verantwoordelijkheid daarin. Een medewerker geeft aan dat er bovenin niets
beslist wordt, maar dat dit onderin wordt gedaan. Als er bovenin iets wordt besloten,
dan hebben verschillende medewerkers het gevoel daar niet altijd genoeg in
betrokken te worden. Een medewerker geeft aan een te groot gat te ervaren tussen
het MT en de werkvloer: ‘Hogerhand kan wel iets beslissen, maar die weten niet hoe het op
de werkvloer gaat. Dat is best wel eens jammer (6).’
Gewenst leerklimaat
Er moet opgepast worden voor teveel vrijheid, zodat regels of procedures niet
worden opgevolgd. Daarnaast zou men moeten streven naar zoveel mogelijk
betrokkenheid van medewerkers in besluitvorming van zaken binnen de organisatie
die hen aangaan.
4.4.4 Tijd (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
De beschikbare tijd om te leren wordt als heel goed ervaren. Het volgen van
cursussen en opleidingen is nooit een probleem. Tijd om zaken met anderen te
bespreken of te reflecteren op het eigen handelen, moet men zelf maken. Tijd maken
om te reflecteren gebeurt echter niet vaak, zeker niet met anderen of als afdeling.
Gewenst leerklimaat
Een baliemedewerker geeft aan dat vervanging soms lastig kan zijn met betrekking
tot het volgen van opleidingen, aangezien de balie altijd bezet moet zijn. Hier kan op
gelet worden.
4.4.5 Hulp (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
De onderdelen van hulp tot ontwikkeling die ter sprake kwamen waren de
leermogelijkheden, het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en coaching.
Leermogelijkheden in de zin van het volgen van opleidingen of cursussen wordt als
goed ervaren. Men krijgt hier alle mogelijkheid en medewerking toe. De
leermogelijkheden worden in het jaarlijkse functioneringsgesprek aangehaald, maar
kunnen ook tussentijds worden aangegeven. Toch ervaren verschillende
medewerkers dat de bespreking van leermogelijkheden door de leidinggevende
meer worden gezien als ‘een moetje, dan dat het echt een doelgerichte taak is (4).’
Hiervoor geldt dat men ervaart dat het vooral uit jezelf moet komen wanneer je iets
wilt.
Slechts één medewerker heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan. Uit de antwoorden
van andere medewerkers blijkt dat niet iedereen goed op de hoogte is van wat het is
en dat het bij Westwaard Wonen gebruikt wordt. Een aantal geeft aan er geen
behoefte aan te hebben.
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Coaching van medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling vindt niet plaats.
Gewenst leerklimaat
Verschillende medewerkers merken op dat er meer individuele aandacht zou moeten
komen voor persoonlijke ontwikkeling voor mensen die dit willen, vanuit zichzelf
niet oppakken of niet willen, zowel vanuit de leidinggevende als vanuit P&O. Zo
geeft een medewerker aan heel graag verder te willen, maar niet te kunnen. Twee
medewerkers zouden graag zien dat er meer mogelijkheid komt tot interne promotie,
doordat P&O daar meer gericht op stuurt, want ‘je kunt beter iemand houden die hier al
zoveel kennis heeft, als dat ze hier weggaan en bij een andere corporatie aan de slag gaan (6).’
Een medewerker legt uit: ‘Men moet meer kijken naar competentie in het bedrijf voor
mensen die iets zouden kunnen betekenen in een andere positie. Ga eerst binnen het bedrijf
kijken en dan naar buiten. Op zich worden vacatures eerst intern geplaatst en dan extern,
maar je kan daar als PO ook in sturen. Dat je mensen zelf benadert, van er komt die en die
functie, is het wat voor jou, dan moet je dit en dat gaan doen (5).’ Ook wordt door een
medewerker genoemd dat het voor iedereen mogelijk zou moeten zijn een
loopbaantraject te volgen ten dienste van de organisatie.
4.4.6 Feedback (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
Feedback wordt weinig gegeven is de algemene ervaring van medewerkers, zowel
vanuit de leidinggevende als naar elkaar toe. Daarbij geldt dat feedback vaak in een
grapje wordt gegeven en niet zo persoonlijk of direct als nodig is. Het vragen om
feedback wordt door de meerderheid van de medewerkers nooit of zelden gedaan.
Sommigen geven aan dit niet belangrijk te achten of overtuigd te zijn van hun eigen
kunnen. Het geven van feedback wordt alleen gedaan wanneer anderen hier om
vragen. Verschillende medewerkers geven aan dat feedback geven, vragen en krijgen
niet in de cultuur zit en dat de meesten het naar hun mening moeilijk vinden kritiek
te ontvangen.
Gewenst leerklimaat
Er wordt geopperd dat sommigen meer en meer gerichte feedback zouden willen,
van wie dan ook, zodat ‘je meer inzicht krijgt in hoe anderen jou zien, hoe je werkt (7).’
Deze openheid in het durven geven, vragen en ontvangen van feedback zou meer
ingesleten moeten zijn in de cultuur, aldus de medewerkers.
4.4.7 Managementstijl (sociale context)
Huidig leerklimaat
De managementstijl van de leidinggevende van het bedrijfsbureau typeert zich door
de vrijheid die het geeft aan de medewerkers, aldus de medewerkers. Andere
omschrijvingen zijn open, meegaand en ongedwongen. Echte sturing wordt niet
ervaren. Wanneer je iets wilt moet je er zelf mee aankomen. Drie medewerkers
ervaren deze vrijheid als stimulans om te leren en ontwikkelen. Vier medewerkers
ervaren om dezelfde reden juist geen stimulans. Op de vraag of zij voorbeeldgedrag
zien in de leidinggevende, doordat hij zelf laat zien open te staan te leren,
bijvoorbeeld door feedback te vragen of door medewerkers te betrekken, wordt door
alle medewerkers geantwoord dat zij dit helemaal niet terug zien in hun
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leidinggevende. Een medewerker merkt hier over op: ‘Hij vaart meer zijn eigen koers.
Hij zal ons niet veel vragen of daarover praten (9).’
De managementstijl van het MT en de directie wordt op verschillende manieren
omschreven. De meesten geven aan niet te merken dat er leiding gegeven wordt. Dit
wordt door sommigen als positief ervaren: ‘Ik merk niet dat ze leidinggeven. Ik vind het
wel prima zo, dan zal het wel goed lopen. Ik heb er geen last van. Ik hoor nooit wat, vind ik
best. Als het niet goed gaat dan komen ze het wel vertellen. Heerlijk zo’n management (2).’
Anderen vinden de stijl van leidinggeven besluiteloos. Ongeveer de helft van de
medewerkers geeft aan geen voorbeeldgedrag in leren en ontwikkelen te zien bij het
MT of de directeur. Dit kan echter ook te maken hebben met dat de medewerkers
zelf niet veel te maken hebben met het MT, zoals zij zelf aangeven: ‘Dat zijn echt de
hogere regionen, dus dat is buiten ons zichtbereik (8).’ Een ander merkt op: ‘De hiërarchie
is tegenwoordig wel zo dat we nog maar weinig met de directie zelf te maken hebben. In
tegenstelling tot het vorige MT, wordt het steeds afstandelijker (5).’ Ook zijn er
medewerkers die wel degelijk voorbeeldgedrag van een lerende houding of
uitstraling zien bij MT-leden of de directeur. Een medewerker zegt hierover: ‘Het zijn
mensen met sterke persoonlijkheid, willen dingen goed regelen en die werken daar hard aan.
Dat vind ik op onze afdeling niet echt. (…) Ik zie enthousiasme, altijd bezig, netjes uitleggen
op de afdeling, wat vind je ervan, worden direct bij betrokken. Op onze afdeling worden wel
eens dingen besloten, buiten ons om, dat wij zeggen van: oh. Of dat wij het wel weten, maar
dat de andere afdelingen daar niet over ingelicht worden. Dat de communicatie dan niet goed
verloopt (7).’ Twee anderen geven aan dat de directeur een positieve uitstraling heeft,
waarin hij voorbeeldgedrag qua leren laat zien: ‘Directeur wel voorbeeld, heel ander
persoon. Heeft meer spirit, van hoe meer, hoe beter. Hij komt wel een praatje maken, op het
sociale. Hij is een positief iemand, van kom op we gaan er voor en alles is mogelijk. Blijf niet
hangen, zo is ie zelf ook qua instelling (6).’ Ook wordt aangegeven dat er veel veranderd
is sinds de komst van de nieuwe directeur.
Gewenst leerklimaat
Sommige medewerkers zouden meer individuele aandacht voor ontwikkeling van
hun leidinggevende willen ontvangen. Daarnaast geven medewerkers aan dat er
vanuit de leidinggevende meer gestuurd mag worden in bepaalde situaties.
4.4.8 Teamstijl (sociale context)
Huidig leerklimaat
Op de afdeling Bedrijfsbureau wordt de samenwerking over het algemeen wel als
prettig ervaren. Vooral binnen de eigen kamer wordt dit zo ervaren. Toch geven
verschillende medewerkers aan dat de communicatie tussen de drie verschillende
delen van de afdeling, die boven en beneden in het gebouw zitten, niet altijd soepel
verloopt: ‘Ik merk nog steeds, en dat mag ik niet zeggen, dat er nog steeds eilandjes zijn.
Mensen zijn niet echt gauw bereid elkaar te helpen. Het wordt ook niet echt gestimuleerd om
dingen van elkaar over te nemen (6).’ De fysieke afstand zorgt ook voor minder
interactie tussen de verschillende onderdelen van de afdeling. Volgens bepaalde
medewerkers is het maar net hoe je jezelf hierin opstelt: ‘Sommigen, als er dan iets niet
lukt, dan is het meteen eilanden roepen, maar dat is net hoe je zelf bent. Loop er gewoon zelf
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even naar toe en regel het gewoon (8).’ Wel hebben de meeste medewerkers de ervaring
dat iedereen meer met zijn eigen ding bezig is en dat men als afdeling niet bewust
met leren bezig is. Zo zijn er voor de afdeling geen leerdoelen geformuleerd. Volgens
een medewerker leeft leren niet zo op de afdeling. Deze medewerker geeft aan dat
mensen niet staan te springen om opleidingen te volgen en dat er niet over leren
gesproken wordt. Verder zegt deze medewerker: ‘We werken al heel lang samen, dus
dan heb je niet echt dat je van elkaar leert of dat je tips geeft. Iedereen weet wat ie moet doen.
Die fase is een beetje voorbij. Kijk als je net bij elkaar komt dan steek je dingen van elkaar op,
maar als je vijf, zes jaar met elkaar samenwerkt dan gaat alles vanzelf (8).’Sommige
medewerkers benoemen een defensieve houding ten opzichte van leren te ervaren:
‘Leren: heel snel hokjes gericht. Als er iets fout gaat, zie je al heel snel dat mensen zich terug
trekken in hun eigen hokje en wijzen om de schuldvraag maar ergens anders neer te leggen.
En qua leerervaring is dat natuurlijk slecht. Als je met iets nieuws komt dan heb je vaak dat
er heel verwijtend vragen worden gesteld in plaats van opbouwende kritiek te leveren, van hoe
zit dit of hoe zit dat (3).’
Op de vraag hoe de samenwerking is met andere afdelingen antwoorden twee
medewerkers dat er niet veel samenwerking bestaat: ‘Als je wat vraagt krijg je
antwoord, maar meer dan dat is er ook geen samenwerking. Dus op samenwerkingsgebied
tussen afdelingen kan nog een flinke slag gemaakt worden (5).’ Echter deze informatieuitwisseling verloopt volgens sommige medewerkers niet optimaal, want ‘als je niks
vraagt, krijg je ook niks (5)’ Ook anderen zijn van mening dat de interne communicatie
helemaal niet goed verloopt: ‘Wij weten bepaalde zaken niet van andere afdelingen die we
wel moeten weten. Dan moeten wij iets met onderhoud uitvoeren, maar weten wij niet dat ze
al met groot onderhoud bezig zijn (9).’ Op deze manier weten afdelingen belangrijke
informatie van elkaar niet of te laat, worden zaken dubbel gedaan, en wordt er niet
van elkaar geleerd. Een verklaring waarom dit gebeurt, die door medewerkers wordt
gegeven, is dat niet wordt beseft dat die informatie ook nuttig kan zijn voor anderen.
Een ander geeft aan dat er niet bij na wordt gedacht: ‘Niet weten wat voor consequenties
het heeft als er iets veranderd. Vaak met eigen ding bezig, als zij het af hebben is het toch
klaar, maar ze weten niet wat de consequenties zijn voor wat na of voor je is. En dat komt
omdat de mensen niet breed zijn (6).’ Een andere medewerker heeft ook het gevoel dat
er niet geïnvesteerd wordt in dat medewerkers een totaalbeeld krijgen van lopende
processen binnen de organisatie, hij zegt hierover: ‘Dat is niet echt overal even duidelijk,
denk ik. Voor mijzelf wel. Ik werk hier 12 jaar dus ik weet precies hoe iedereen hier in elkaar
zit en werkt. Dus dat zijn eigenlijk geen verrassingen. Dan weet je precies hoe het allemaal
gaat (8).’
Er is een medewerker die juist een kentering ervaart in de onderlinge communicatie:
‘Bepaalde procedures ook met dat KWH-label, klantvriendelijker en op basis van dat label zie
je ook wel dat er bepaalde zaken beter geregeld worden. Klantgerichter, zodat je daardoor ook
beter communiceert naar andere afdelingen (3).’
Over het algemeen ervaren medewerkers dat er geen sprake is van leren tussen
afdelingen of dat hier nauwelijks aandacht aan besteed wordt. Twee medewerkers
ervaren niet veel te maken te hebben met andere afdelingen.
Gewenst leerklimaat
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Mogelijke verbeteringen in het leerklimaat zijn de informatie-uitwisseling tussen
afdelingen stimuleren, het hebben van meer interactie binnen de afdelingen en
stimuleren dat mensen een beter totaalbeeld hebben van processen, zodat er van
elkaar geleerd kan worden.
4.4.9 Nieuwe ideeën (waarde)
Huidig leerklimaat
De meeste medewerkers ervaren de organisatie niet als een koploper in innovaties,
maar wel als een organisatie die openstaat voor nieuwe ideeën. Een medewerker
heeft hier een verklaring voor: ‘Het onbekende wordt vaak buiten de deur gehouden, omdat
je niet weet hoe dat uitpakt in de praktijk. Innovatie is leuk, maar wij zijn een organisatie met
redelijk beperkte middelen die iets proberen neer te zetten voor langere tijd. Dus wij moeten
wel langer termijn denken. Daardoor grijp je eerder terug naar wat je al kent, dan dat je naar
iets nieuws gaat. Dan moet iets nieuws wel echt goed zijn, blijven (5).’ Ook wordt door een
aantal medewerkers opgemerkt dat sommigen wel en sommigen niet openstaan voor
innovatie in de organisatie. Medewerkers ervaren wel de ruimte om nieuwe ideeën
aan te dragen en uit te werken. Of er iets mee gedaan wordt is een tweede, dit hangt
ook af van het betreffende onderwerp. De meeste medewerkers voelen zich niet per
se gestimuleerd tot het inbrengen van nieuwe ideeën in de zin dat dit door
leidinggevenden gestimuleerd wordt. Twee medewerkers ervaren wel dat er van
bovenaf wordt geprobeerd dit te stimuleren. Zo dragen zij aan dat er een ideeënbus
is en dat er bij het traject van het KWH-label projectgroepjes zijn opgericht waarbij
iedereen zaken kan inbrengen: ‘Er wordt regelmatig gevraagd, als ze dingen willen
veranderen van denk eens mee, hoe zou jij het zien. Ideeënbus. In die zin willen ze wel graag
vooruit (7).’ Anderen ervaren dat het iets is dat vooral vanuit jezelf moet komen: ‘Nee,
moet bij jezelf vandaan komen. Als je bijvoorbeeld op cursus geweest bent en je hebt iets
nieuws, dan zal daar niet naar gevraagd worden, dus dat moet echt bij jezelf vandaan komen
(8).’ Verder wordt er aangegeven dat er een verandering merkbaar is in innovatief
zijn en nieuwe dingen aanpakken ten opzichte van eerdere tijden, vooral door de
komst van de nieuwe directeur: ‘Ja, misschien nu wel met de nieuwe directeur. Vroeger
was het toch wel erg eenlijnig en een kant op. Er waait wel een frisse wind door de
organisatie. Misschien in de vorm van: normaal alleen bezig met woningbouw en mensen in
huizen te plaatsen, nu ook andere kant op: gymzaal/school bouwen. Het wordt uitgebreider. Ik
ervaar het wel als positief, in het begin wel even wennen, van hey wat gaan we nou doen (9).’
Gewenst leerklimaat
Binnen de afdeling wordt er vaak conservatief gereageerd op nieuwe zaken. Dit
wordt als hinderlijk ervaren en remt het inbrengen van ideeën. Een medewerker zegt
hierover: ‘Het zou niet verkeerd zijn om een soort toolbox-meetings te organiseren om zaken
kort door te nemen en daar individueel mee verder gaan, want ik zie nu toch wel heel vaak dat
er toch weerstand is als je met iets anders komt (3).’
4.4.10 Identificatie (waarde)
Huidig leerklimaat
Alle medewerkers van de afdeling Bedrijfsbureau zeggen zich verbonden te voelen
met de organisatie, zowel met het doel, de sfeer als met de collega’s. Een
medewerker geeft hier de volgende verklaring voor: ‘Omdat je toch de mogelijkheid
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krijgt om je eigen ding in te brengen en te doen, wordt het toch een stukje van jezelf en voel je
je erbij betrokken (3).’ Nog een andere reactie is: ‘Zeker. Met het doel, met de sfeer, alles
wat met Westwaard Wonen te maken heeft voel ik me betrokken bij. Ik houd het bij in de
krant. Is gewoon een groot deel van je leven (8).’
Gewenst leerklimaat
Over het gewenste leerklimaat wordt niets gezegd met betrekking tot deze factor.
4.4.11 Openheid en dialoog (waarde)
Huidig leerklimaat
Alle medewerkers ervaren de organisatie als open in de zin dat je bij iedereen binnen
kunt lopen, vragen kunt stellen, dat deuren openstaan, op alle niveaus van de
organisatie. Een medewerker zegt hierover: ‘Ja, hoe ze dat gedaan hebben weet ik niet,
maar dat is wel uniek moet ik zeggen. Heeft misschien met dorp te maken.
Op alle niveaus, vooral met de directeur, dat heb ik nog nooit meegemaakt (2).’
Echter de onderlinge communicatie wordt niet door iedereen als open ervaren, zowel
tussen afdelingen, als van het MT naar afdelingen toe, ervaart niet iedereen een open
houding. Hierbij wordt teruggegrepen op feedback en informatie-uitwisseling. Een
andere medewerker ervaart dat er een cultuur heerst van: als ik het niet zeg, bestaat
het niet (2). Hiermee wordt bedoeld dat men niet gauw de confrontatie aangaat met
elkaar, er wordt niet op een directe manier gecommuniceerd, aldus deze
medewerker: ‘Als er dingen zouden zijn om te zeggen, dan doe ik dat heel voorzichtig. Of op
een receptie, als we een slok ophebben, dat ik het heel voorzichtig breng. Dat heb ik hier wel
geleerd trouwens. Het is een hele hechte gemeenschap en je moet heel voorzichtig zijn met wat
je zegt (2).’ Een andere medewerker haalt dit punt ook aan, met een voorbeeld
waarbij deze medewerker iemand ergens op aansprak, maar hier een scheef gezicht
voor terug kreeg. Daarna speelde deze medewerker het via de leidinggevende, want
: ‘ Je wilt onderling geen mot (9).’ De meesten geven aan dat er weinig lering wordt
gehaald uit verschillen van zienswijze. Wel geven sommigen aan dat er een discussie
op gang komt en dat iedereen zijn zienswijze op tafel kan leggen.
De communicatie binnen de organisatie wordt niet altijd als open ervaren: ‘omdat wij
wel eens dingen uit de krant moeten lezen waarvan we denken: had fijn geweest als wij dat
eerst hadden geweten (7).’ Sommigen ervaren dat er door het MT te weinig informatie
wordt gegeven, dat zaken worden vergeten te vertellen, en dat men weinig ziet van
wat het MT doet. Een medewerker ervaart mede hierdoor de cultuur niet als totaal
open: ‘Dat heeft mede te maken met dat het MT te weinig info geeft. Vanaf bovenaf te weinig
informatie, daarom te weinig informatie. Terwijl we wel open neigen te zijn. We pretenderen
het wel te zijn, maar we zijn het niet (5).’ Een ander zegt hierover: ‘Communicatie naar de
grond is bar. (…) Er worden een heleboel besluiten genomen, die vervolgens niet
gecommuniceerd worden (6).’ Wel ervaren medewerkers de maandelijkse
personeelsbijeenkomst als een goede mogelijkheid om informatie te krijgen. Ook
ervaart een medewerker de directeur als bijzonder open: ‘Die gaat zover als ie kan gaan,
qua wat ie kwijt mag. Af en toe maakt ie een rondje, die komt gewoon langs uit zichzelf, echt
waar, dat is geweldig. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. Je kan ook alles met ‘m bespreken.
Hij wil alles weten, als het mis gaat wil ie het ook weten (2).’
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Op de vraag of de medewerkers de organisatie als veilig ervaren geven de meesten
een positief antwoord. Ze hebben het gevoel dat ze hun visie op zaken naar voren
kunnen brengen, dat er niet geroddeld wordt en ervaren een prettige sfeer: ‘Ze
vertrouwen je, als er iets is dan nemen ze dat van je aan (3).’ Toch blijkt deze veiligheid
niet uit alle antwoorden die worden gegeven, en sommigen aarzelen met hun
antwoord, omdat ze niet in alle gevallen mensen makkelijk aan kunnen spreken op
hun gedrag. Een medewerker is hier heel stellig in en beschrijft zijn ervaring als
volgt: ‘Ik kan niet een MT-lid op zijn besluiten aanspreken, want dat krijg je meteen terug.
Dat is niet veilig. Je moet wel een bepaalde manier zien te vinden om kritiek te uiten, of in
bedekte termen. Ze pretenderen wel die openheid, van tegen ons kun je alles zeggen, maar
uiteindelijk zal het een keer tegen je gebruikt worden (5).’
Gewenst leerklimaat
Sommige medewerkers zouden graag een meer open communicatie zien over
besluiten die genomen worden door het MT. Daarnaast zou de communicatie
onderling makkelijker zijn wanneer deze meer open en direct is. Een medewerker
zegt dat het goed zou zijn om als afdeling ‘vaker bij elkaar komen te zitten: en dat je
gewoon een keer flink kan zeggen wat jou dwars zit of hoe jij denkt dat er gewerkt moet
worden. Gebeurt ook niet. Als we dan een keer een overleg hebben dan houden heel veel ook
hun mond, terwijl ik dan denk dat gaat het maar eens hart tegen hart, dan moeten er maar
eens beslissingen genomen worden van zo wordt er gewerkt. Dit is ook een taak van de
leidinggevende om het uit te lokken, want onderling wordt wel gezegd van dit gaat niet en die
etc. Nu blijft het sudderen, maar zet ze maar is tegenover elkaar (9).’
4.4.12 Foutencultuur (waarde)
Huidig leerklimaat
Medewerkers hebben de ervaring dat fouten gemaakt mogen worden en dat er geen
afrekencultuur heerst. Wanneer er fouten gemaakt worden, ervaart men in de meeste
gevallen dat men er op aangesproken wordt, de fout hersteld en weer verder gaat.
Dit is ook afhankelijk van het soort fout dat gemaakt wordt. Twee medewerkers
geven aan dat fouten eigenlijk niet als leerkans worden benut, omdat er niet zoiets
bestaat als een evaluatie, een van hen zegt hierover: ‘Vrij snel wordt naar de oorzaak
gezocht, streep eronder. Niet onderzoeken wat is er mis gegaan en wat kunnen we volgende
keer beter doen. Dus wat de leermomenten betreft: die worden daar niet uitgehaald (3).’ Deze
zelfde medewerker heeft de ervaring dat men eerder de regels aanscherpt als er iets
fout gaat en een zondebok opzoekt, ofwel de fout afschuift. Twee andere
medewerkers zeggen dat men niet altijd op fouten aan wordt gesproken, ook als dit
wel zou moeten in hun beleving. Een van hen geeft aan dat het hoogstens gebeurt in
een grapje. De ander geeft als verklaring dat degene die de persoon er op aan zou
moeten spreken niet stevig genoeg in de schoenen staat: ‘Dat ik denk van, jij moet hem
nu gewoon daar op aanspreken, dat is een fout geweest, klaar, en dat wordt dan niet gedaan of
op een omweg manier (9).’
Gewenst leerklimaat
Mogelijke verbeteringen in het leerklimaat die worden aangehaald zijn dat men meer
op fouten wordt aangesproken en op een meer directe, persoonlijke manier. Dus dat
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men degene om wie het omgaat hierop aanspreekt. Daarnaast kan er geïnvesteerd
worden in het benutten van fouten als leerkansen, door fouten te evalueren.

4.5 Medewerkers Projectontwikkeling
De belangrijkste data uit de interviews gehouden met medewerkers van de afdeling
Projectontwikkeling worden hieronder weergegeven. De data zijn geordend aan de
hand van de twaalf beïnvloedende factoren van het onderzoeksinstrument. Hierbij
zal aandacht worden besteed aan de ervaring van de factor in het huidige leerklimaat
en aan mogelijke wensen per factor met betrekking tot het gewenste leerklimaat. De
nummers achter de citaten geven aan welke medewerker aan het woord is, zodat
deze terug te vinden is op de CD-rom.13
4.5.1 Motivatie (individu)
Huidig leerklimaat
Beide projectleiders vinden continu leren en ontwikkelen in hun werk zeer
belangrijk: ‘Stilstaan is achteruitgang. Als je niet meer leert gaat de lol er een beetje vanaf
denk ik (1).’ De junior projectleider geeft aan dat leren belangrijk is, omdat hij nog in
de ontwikkelfase zit en om zoveel mogelijk werkervaring op te doen. De
projectleiders ervaren vooral gestimuleerd te worden tot leren door gewoonweg te
werken en door de nieuwe ontwikkelingen in hun werkgebied. Als afdeling zijn ze
heel zelfstandig bezig en moeten ze nieuwe dingen blijven ontdekken. Nieuwe
ontwikkelingen die stimuleren tot leren zijn bijvoorbeeld nieuwe regelgeving,
nieuwe projecten, andersoortige projecten, zoals maatschappelijk vastgoed. Het zijn
externe factoren die ervoor zorgen dat men ‘erin moet duiken’ en leermomenten
krijgt.
Gewenst leerklimaat
Over deze factor wordt niets gemeld met betrekking tot het gewenste leerklimaat.
4.5.2 Veiligheid (individu)
Huidig leerklimaat
Het nieuws over het mogelijke samenwerkingsverband tussen Forta en Westwaard
Wonen, heeft geen invloed op het functioneren van de projectleiders in hun huidige
functie. Zij zien het beiden enkel als positief: ‘Een van de redenen dat ik hier in dienst
kom is dat ik dat wel een leuke uitdaging vindt dat de club uitgebreid wordt (1).’ Ook wordt
er geopperd dat dit een vergroting van kansen biedt: ‘Ik heb het idee dat er nieuwe
invloed komt vanuit een andere organisatie, die het misschien op een andere manier doet. Zo
komen we in aanraking met nieuwe methoden en inzichten. Een enorme stimulans, denk ik.
Misschien ook projectleiders die het net weer anders doen of er anders tegenaan kijken. Daar
kan je veel van oppikken als het goed is (4).’
Gewenst leerklimaat
Over het gewenste leerklimaat met betrekking tot deze factor komt niets naar voren.

13

Zie Bijlage V voor een overzicht van de afspeellijst van de CD-rom.
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4.5.3 Autonomie (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
De ruimte die er is om invloed uit te oefenen op het eigen werk wordt als zeer ruim
ervaren. Er wordt aangegeven dat daar veel leermomenten in zitten. Men moet zelf
dingen uitzoeken en vormgeven. Dit zit in de functie besloten, aldus de senior
projectleider: ‘Je krijgt geen opdrachten van bovenaf. De enige opdracht die je krijgt is: kijk
eens dat is een project en daar moet wat mee. Daarbinnen ben je vrij om je werk in te delen:
zoals je weekplanning (1).’ Ook de junior projectleider ervaart ‘ruimte om alles aan te
dragen wat je aan kunt dragen (4).’ Dit gaat dan om zaken die een meerwaarde of
verbetering opleveren. De senior-projectleider neemt zelf de beslissingen rond
projecten en krijgt input van hogerhand om goede beslissingen te kunnen nemen.
Hierin neemt hij zelf het voortouw. Hij ervaart dus veel ruimte om invloed uit te
oefenen op zaken binnen de organisatie die zijn werk aangaan. De junior
projectleider ervaart ook dat er ruimte is om mee te denken op ieder niveau: op
afdelingen of MT. De betrokkenheid bij besluitvorming hangt af van de
verantwoordelijkheid die je daarin hebt, aldus deze medewerker: ‘In mijn functie word
ik daar niet direct bij betrokken, maar geïnformeerd (4).’ Vooral in het afdelingsoverleg
krijgt hij veel input over wat er speelt.
Gewenst leerklimaat
Over deze factor wordt niets gezegd met betrekking tot het gewenste leerklimaat.
4.5.4 Tijd (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
Tijd om te leren moet men zelf maken, maar het leren vindt veelal plaats tijdens het
werk. Men neemt ook tijd om met elkaar te reflecteren, meestal informeel, soms
afgesproken: ‘Als je daar momenten voor wilt prikken dan moet je intern even een bilateraal
overleg over hebben. Ik wil dat even weten of…loop je bij iemand binnen. Daar neem je zelf de
tijd voor als je dingen wilt weten (1).’
Gewenst leerklimaat
De senior projectleider geeft aan meer bewust met zaken te willen omgaan en tijd te
willen nemen om zaken te evalueren, ‘want vaak zitten hierin de meeste leermomenten
(1).’
4.5.5 Hulp (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
Voor deze factor werden drie verschillende onderwerpen besproken, namelijk de
leermogelijkheden, het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en coaching. Alhoewel
beide projectleiders aangeven niet goed te kunnen oordelen over de
leermogelijkheden binnen Westwaard Wonen, omdat dit voor hen vanuit het
detacheringsbureau geregeld wordt, geven ze aan dat ze wel ervaren dat de
mogelijkheden tot leren en de medewerking hiertoe worden geboden. Een van hen
zegt hierover: ‘Voor mij is het een voorwaarde om ergens te werken, dat je niet tegen een
muur aan loopt, dat je vastroest (4).’
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Beide projectleiders hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan vanuit het
detacheringsbureau waarvoor ze werken. Hier zijn ze bewust mee bezig en deze
wordt ook regelmatig bijgewerkt.
Coachingsgesprekken binnen Westwaard Wonen vinden niet plaats. De senior
projectleider zegt het volgende over coaching: ‘Dat gaan we wel terugzien op de afdeling
projecten. Dus daar pakken we dat wel op, maar hier in het bedrijf is dat nog niet echt gewoon
om elkaar te coachen. Wij proberen dat wel een beetje vorm te geven, zeker binnen projecten
(1).’ De junior projectleider heeft het gevoel continu gecoacht te worden tijdens het
werk, maar het is niet zo dat ‘we er even voor gaan zitten (4).’
Gewenst leerklimaat
De senior projectleider geeft aan coaching te willen vormgeven binnen de afdeling
projecten.
4.5.6 Feedback (leeraanbod)
Huidig leerklimaat
De projectleider krijgt feedback over stukken die hij bij het MT aanlevert, van de
leidinggevende en van collega’s. Toch ervaart hij dat het soort feedback waar je iets
van leert redelijk beperkt is: ‘Je moet er wel heel vaak zelf om vragen (1).’ De junior
projectleider ervaart een continue uitwisseling met zijn directe collega, de senior
projectleider, en krijgt ook feedback in de vaste evaluatiemomenten met de
leidinggevende. De senior projectleider vraagt ook om feedback: ‘Om jezelf scherp te
houden, want als je nooit feedback krijgt dan ga je denken, het gaat wel goed zo en dan kan je
in de valkuil lopen dat je denkt dat het allemaal wel goed gaat, terwijl andere mensen daar
anders tegenaan kijken. Dat probeer ik te voorkomen (1).’ Hij ervaart dat het geven van
feedback niet echt in de cultuur zit en dat daar niet open over gecommuniceerd
wordt. Hij ervaart dat dit op zijn afdeling anders ligt: ‘Je merkt wel dat wij opener naar
elkaar toe zijn en naar anderen toe als dat de rest van de organisatie dat naar elkaar is. Er
wordt wel eens met een grap en een grol iets gezegd, maar echt bewuste feedback gegeven, dat
heb ik nog niet zo heel veel meegemaakt (1).’ Ook geeft hij zelf feedback, aan collega’s,
aan de manager en als het moet aan de directeur, vaak over werkgerelateerde zaken.
De junior projectleider vraagt ook om feedback, maar tijdens het werk is dit een
automatisch proces. Ook geeft hij het, maar is zich hier niet bewust van.
Gewenst leerklimaat
Er wordt gezegd dat men graag meer feedback zou ontvangen van maakt niet uit
wie: ‘Meer in het algemeen dat het meer in de cultuur ingesleten zou moeten zijn. Om het te
durven zeggen tegen mensen, als dingen niet goed gaan of als je denkt dat het anders zou
moeten.’ Een idee om meer feedback te genereren is: ‘Als je mensen elkaar als het ware
laat coachen, dan krijg je automatisch feedback, want dan moet je wel feedback geven als je
iemand coacht. Dat moet een wisselwerking zijn, dan gaat het eigenlijk automatisch (1).’
4.5.7 Managementstijl (sociale context)
Huidig leerklimaat
De managementstijl van de direct leidinggevende in het licht van leren en
ontwikkelen, wordt als prettig ervaren, door de vrijheid, openheid en
laagdrempeligheid. Persoonlijke ontwikkeling voert niet de boventoon en als men
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iets wil moet dat vanuit je zelf komen. Beiden ervaren deze manier van leidinggeven
als prettig. Zij zien ook voorbeeldgedrag in hun leidinggevende met betrekking tot
leren en ontwikkelen.
Over de managementstijl van het MT en de directie vraagt een projectleider zich af of
er wel echt leiding wordt gegeven. Hij ervaart niet dat er voorbeeldgedrag in leren
en ontwikkelen van MT-leden of de directeur afstraalt. De andere projectleider
ervaart juist wel een stimulerende werking vanuit de directeur: ‘Stimulans is er zeker,
zijn ideeën legt hij op tafel, wordt gedeeld, zouden we hier wat mee kunnen doen, zou dat iets
voor jou zijn, continue stroom van zaken die hij ziet bij mij, waarbij hij dan iets terug geeft.’
Deze beschrijft het contact tussen het MT en afdelingen en de directeur als
laagdrempelig.
Gewenst leerklimaat
Over deze factor wordt niets genoemd met betrekking tot mogelijke verbeteringen.
4.5.8 Teamstijl (sociale context)
Huidig leerklimaat
Op de afdeling Projectontwikkeling wordt de samenwerking als goed ervaren. Er
wordt bewust omgegaan met van elkaar leren. Dit zit in het proces verweven. Er
wordt tijdens projecten veel samengewerkt. Hier zitten veel leermomenten in: ‘Je
moet goed zaken overbrengen naar de ander. De ander moet ook gericht vragen stellen, dat
moet ie ook leren. Dat zit in het proces ingesloten dat je op die manier gaat werken, dat je
elkaar goed op de hoogte moet brengen, maar dat je hoofdzakelijk zaken probeert uit te zoeken,
en dat je een aantal dingen ook gezamenlijk oppakt en dat je daarin ook in probeert te duiken
van hoe werkt iets, of hoe zou iets moeten werken, of je laat elkaar dingen lezen, kijk hier is
even naar. Er is veel onderling overleg (1).’ Leerdoelen zijn niet geformuleerd. Leren
wordt als een continu proces ervaren, waarbij veel overleg is en waarbij veel vragen
gesteld worden. Ook wordt er geleerd van input van andere organisaties.
De informatie-uitwisseling tussen afdelingen ‘kan stukken beter. We halen zelf nog wel
eens informatie bij andere afdelingen, andersom moet ik zeggen dat dat heel weinig gebeurt
(1).’ Er wordt volgens deze medewerker te weinig informatie gebracht. ‘De interne
communicatie, onderling, die scoort echt onder de maat. Daar zou echt wat aan gedaan
kunnen worden (1).’ De verklaring hiervoor is: ‘Er wordt niet beseft dat dat belangrijk zou
kunnen zijn voor anderen (1).’ Leren met en van andere afdelingen gebeurt nauwelijks.
Gewenst leerklimaat
Een projectleider meent dat er winst te halen valt door binnen de afdeling
bouwkunde nauwer met elkaar samen te werken: ‘De drie afdelingen zitten en opereren
onafhankelijk van elkaar. (…) Afdelingoverstijgende samenwerking dat dat een
vanzelfsprekendheid is. Dat het automatisme is om info te vragen (4).’ Hierbij gaat het erom
dat men meer input van elkaar krijgt over oplossingen, over waar men mee bezig is,
zodat daar profijt uit gehaald kan worden: ‘Dat je beseft dat wat jij bedenkt achter je
bureau dat dat ook relevant zou zijn voor andere afdelingen (4).’ Een voorbeeld dat dit
illustreert is de samenwerking tussen de afdeling projecten en bedrijfsbureau, dat
men misschien allebei bezig is met dakbedekking, maar dit niet van elkaar weet, en
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daar ook geen uitwisseling over heeft om tips en oplossingen te delen. Het
afdelingsoverstijgend samenwerken en leren en de informatie-uitwisseling kan beter.
Ook zou het intranet beter benut kunnen worden om informatie uit te wisselen.
4.5.9 Nieuwe ideeën (waarde)
Huidig leerklimaat
Westwaard Wonen wordt door de projectleiders niet als koploper in innovaties
gezien. Eén zegt dat er altijd wel een cultuur geheerst heeft van: ‘Doe maar gewoon
dan doe je al gek genoeg.’ In zijn beleving heerst die cultuur er nog wel. Wel ervaren
zij de ruimte om nieuwe ideeën aan te dragen. Wanneer het gaat om innovatieve
dingen in projecten, bijvoorbeeld op energiegebied, dan is hier meestal wel oor voor.
Eén van hen geeft aan zich hier ook toe gestimuleerd te voelen, omdat je het binnen
de afdeling goed kwijt kunt. Een voorbeeld van een idee is het maken van
projectbouwborden in één Westwaard Wonenstijl, in plaats van verschillende borden
met verschillende stijlen.
Gewenst leerklimaat
Over deze factor wordt niets opgemerkt qua verbeteringen.
4.5.10 Identificatie (waarde)
Huidig leerklimaat
Op de vraag of de gedetacheerden van de afdeling Projectontwikkeling zich
verbonden voelen met Westwaard Wonen, antwoordt een van hen: ‘Ik voel me vooral
verbonden met mijn werk, niet zozeer met de organisatie an sich, daarom vind ik het alleen
maar leuk als er een fusie zou plaatsvinden. De organisatie komt op een tweede plan (1).’ De
andere projectleider geeft ook aan zich vooral vanuit het werk verbonden te voelen,
maar heeft niet het idee als een externe te worden gezien, maar gewoon als een
‘Westwaarder.’
Gewenst leerklimaat
Er worden geen verbeteringen geopperd met betrekking tot deze factor.
4.5.11 Openheid en dialoog (waarde)
Huidig leerklimaat
De onderlinge omgang met collega’s, MT en directeur wordt als laagdrempelig, open
ervaren, alle deuren staan open en je kunt alle vragen stellen. Een projectleider
ervaart niet in alle aspecten openheid: ‘Dan kom ik weer een beetje terug op de onderlinge
communicatie en informatie-uitwisseling van gegevens, dan zie je dat daar toch wat
terughoudend in is en ook in de feedback zie ik terughoudendheid terug. Daar valt nog wel
wat te winnen voor de organisatie zelf. Juist door elkaar feedback te geven, elkaar aan te
spreken, op gedrag aan te spreken of op werkwijzen kun je de organisatie naar een hoger plan
tillen. Ik merk dat dat nog te weinig gebeurt. Mensen zitten snel op hun eigen eilandje en
blijven daarop zitten (1).’ Ook mist deze medewerker soms een bepaalde openheid
vanuit het MT. De ruimte om jouw zienswijze op tafel te leggen is er wel altijd, of er
iets mee gedaan wordt is een tweede. De cultuur wordt als veilig ervaren. Wanneer
je een vraag stelt heb je niet het idee bij voorbaat dom geworden te vonden, aldus een
medewerker.
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Gewenst leerklimaat
In de openheid van de onderlinge communicatie, informatie-uitwisseling en
feedback valt nog winst te halen.
4.5.12 Foutencultuur (waarde)
Huidig leerklimaat
Op de afdeling Projectontwikkeling ervaart men dat fouten gemaakt mogen worden.
Wel moet eerst een goede risico-analyse gemaakt worden. Er wordt aangegeven dat
fouten als leerkans gezien worden en dat de evaluatie van projecten ook een goede
leerkans biedt.
Gewenst leerklimaat
Aan het doen van goede projectevaluaties wil men meer aandacht gaan besteden.
Men is bezig dit te ontwikkelen.

4.6 Samenvatting
In bovenstaande paragrafen zijn de belangrijkste data uit de interviews met
leidinggevenden en medewerkers van Westwaard Wonen weergegeven aan de hand
van de twaalf beïnvloedende factoren uit het onderzoeksinstrument. Hierbij is per
factor aangegeven hoe leidinggevenden en medewerkers deze ervaren in het huidige
leerklimaat en wat volgens hen verbeterd kan worden in het gewenste leerklimaat.
Bovenstaande data verschaffen antwoord op de tweede en derde hoofdvraag van dit
onderzoek. Tevens zullen deze data de input vormen voor de data-analyse, zoals
beschreven in hoofdstuk 5, waar de tweede en derde hoofdvraag meer specifiek
beantwoord zullen worden.
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If your actions inspire others to dream more,
learn more, do more and become more,
you are a leader.

John Quincy Adams
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5. Data-analyse
In dit hoofdstuk zullen de data verkregen uit de interviews, en per groep beschreven
in hoofdstuk 4, worden geanalyseerd. In paragraaf 5.1 zullen de uitkomsten van
leidinggevenden en medewerkers worden geanalyseerd aan de hand van de definitie
van het leerklimaat (zie paragraaf 3.4.2), om zo antwoord te vinden op de tweede en
derde hoofdvraag, welke luiden: Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard
Wonen ervaren door leidinggevenden van de eigen organisatie en hoe zou het leerklimaat
eventueel verbeterd kunnen worden? en Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard
Wonen ervaren door medewerkers van de eigen organisatie en hoe zou het leerklimaat
eventueel verbeterd kunnen worden? Hierbij zal aandacht worden besteed aan hoe de
factoren invloed uitoefenen op het leerklimaat, door te kijken of men ervaart dat de
werkomgeving aanzet tot leren, rijk is aan vormen van leren en reflectief is. In
paragraaf 5.2 zullen de uitkomsten met betrekking tot de ervaringen met het
leerklimaat en de wensen voor het gewenste leerklimaat van leidinggevenden en
medewerkers worden gekoppeld aan de vijf disciplines van Senge (zie paragraaf
3.3.6). Vervolgens zal er in paragraaf 5.3 een vergelijking worden gemaakt tussen de
data van leidinggevenden en medewerkers, en tussen de data van medewerkers van
het Bedrijfsbureau met medewerkers van de afdeling Projectontwikkeling. Zo wordt
de vierde hoofdvraag beantwoord, welke luidt: Is er een verschil waarneembaar in de
perceptie van het leerklimaat tussen leidinggevenden en medewerkers, en tussen medewerkers
van verschillende afdelingen?

5.1 Leerklimaat
In deze paragraaf zullen de uitkomsten van de ervaringen van leidinggevenden en
medewerkers per factor, zoals beschreven in hoofdstuk 4, worden gekoppeld aan de
definitie van het leerklimaat. De definitie van het leerklimaat in deze scriptie luidt:
‘een werkomgeving waarin individueel en collectief leren gestimuleerd en
gefaciliteerd wordt, doordat deze werkomgeving aanzet tot leren, rijk is aan
leermogelijkheden en vormen van leren, en reflectief is (zie paragraaf 3.4.2).’ In
paragraaf 5.1.1 zal aan bod komen welke factoren volgens de respondenten
aanzetten tot leren in het huidige leerklimaat. Hiertoe zal voor leidinggevenden en
voor medewerkers geanalyseerd worden welke factoren een positieve en welke
factoren een negatieve invloed op het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen
hebben. Vervolgens zal in paragraaf 5.1.2 worden gekeken in hoeverre het
leerklimaat rijk is aan leermogelijkheden en hoe het evenwicht tussen bewust leren,
actieleren en ervaringsleren, zoals Simons (1999) dit beschrijft (zie paragraaf 3.4.2),
ligt. Tot slot zullen in paragraaf 5.1.3 de factoren besproken worden die de
reflexiviteit van het leerklimaat beïnvloeden.
5.1.1 Aanzetten tot leren
In onderstaande tabel is schematisch weergegeven welke factoren een positieve en
welke factoren een negatieve invloed hebben op het leerklimaat, zoals blijkt uit de
uitkomsten van de interviews. Achter iedere factor wordt aangegeven welke
respondenten hier de nadruk op leggen, waarbij LG staat voor leidinggevenden, PO
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voor medewerkers van de afdeling Projectontwikkeling en BB voor medewerkers
van het Bedrijfsbureau.
Factor
Motivatie

Gevoel van
veiligheid
Autonomie
Tijd
Hulp

Positieve invloed
Continu leren en
ontwikkelen belangrijk
gevonden (LG, PO, BB)
Gevoel van veiligheid (PO,
BB)
Veel ruimte om invloed uit
te oefenen (PO, BB)
Voldoende tijd beschikbaar
voor leren (LG, PO, BB)
Mogelijkheden tot opleiding
(LG, PO, BB)

Feedback
Managementstijl

Vrijheid in managementstijl
(PO)

Teamstijl

Teamstijl MT en PO

Ideeën

Ruimte voor ideeën (PO,
BB)
Verbondenheid (PO, BB)

Identificatie
Openheid en
dialoog
Foutencultuur

Open en veilige cultuur in
onderlinge contacten (PO,
BB)
Fouten mogen gemaakt
worden (LG,BB,PO)

Negatieve invloed

Weinig tijd voor reflectie
genomen (LG, PO, BB)
POP en coaching leven niet
(BB)
Weinig (directe) feedback
(PO, BB)
Te weinig persoonlijke
aandacht vanuit LG en P&O
voor ontwikkeling (BB)
Teamstijl BB
Info-uitwisseling niet altijd
soepel (PO,BB)
Weinig leren tussen
afdelingen (PO,BB)

Te weinig betrokken in
besluitvorming MT (BB)
Communicatie soms niet open
genoeg
(PO, BB)
Te weinig op fouten
aangesproken (LG, BB)
Fouten te weinig als leerkans
benut (LG,BB)

Leidinggevenden
 Positieve invloed op eigen leren
Leidinggevenden vinden het belangrijk continu te blijven leren en zich te blijven
ontwikkelen. Hun intrinsieke motivatie om te blijven leren heeft een positieve
invloed op het leerklimaat. Opvallend is dat leren niet iets is waar men zelf voor
kiest. Het zijn de externe ontwikkelingen en de positie die zij vervullen die hen
dwingen tot leren. Niet leren is daarom geen optie. Tijd is een schaars goed in de
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positie van leidinggevenden. De tijd die beschikbaar wordt gesteld voor het volgen
van opleidingen en de opleidingsmogelijkheden die er zijn worden als goed ervaren,
vooral wanneer men dit vergelijkt met de vorige werkgever. Leidinggevenden in het
MT zijn positief over de teamstijl van het MT. Men ervaart dat de komst van de
nieuwe directeur positieve veranderingen ten gevolg heeft gehad met betrekking tot
het met en van elkaar leren. De kwetsbare houding van de directeur wordt
opgemerkt en als voorbeeldgedrag gezien. Binnen het MT ervaart men een open
sfeer en een lerende houding. Men heeft het gevoel kritisch te kunnen zijn ten
opzichte van elkaar en is niet bang om het te laat ‘stormen’. Zo ervaart men van
elkaar te leren, doordat men elkaar vragen stelt, feedback ontvangt en vanuit een
ander perspectief licht op de zaak schijnt. Deze teamstijl heeft een zeer positieve
invloed op het leerklimaat. Daarnaast geven vrijwel alle leidinggevenden open te
staan voor feedback van wie dan ook en lering van wie dan ook.
Het zijn dus de intrinsieke motivatie, externe ontwikkelingen, de positie van
leidinggevende, de mogelijkheden tot opleiding, de teamstijl, anderen en een lerende
houding die een belangrijke rol spelen in het aanzetten tot leren. Deze factoren
worden door leidinggevenden binnen Westwaard Wonen ervaren als hebbende een
positieve invloed op het leerklimaat.
 Rol leidinggevende: hoe zet de leidinggevende medewerkers aan tot leren
Leidinggevenden geven aan het werken aan een gunstig leerklimaat in de organisatie
zeer belangrijk te vinden. Opvallend is dat zij hier bij aanvullen dat het van twee
kanten moet komen. Leren opleggen heeft geen zin, alhoewel leren, en zeker het
vakinhoudelijk bijblijven, wel essentieel is. Dit laat zien dat men de centrale
aansturing van het leerklimaat als leidinggevende niet ondersteunt. De medewerker
moet willen, initiatief tonen en meewerken aan een gunstig leerklimaat.
Om aan te zetten tot leren probeert men de intrinsieke motivatie van de medewerker
aan te spreken. Dit probeert men op verschillende manieren. Het stimuleren van
autonomie van medewerkers, in de zin dat zij invloed uit kunnen oefenen op hun
eigen werk en inspraak kunnen hebben in beslissingen, wordt door leidinggevenden
als erg belangrijk beschouwd. Dit heeft een positieve invloed op het leerklimaat
aangezien men zo de ruimte geeft aan medewerkers om het eigen oplossend
vermogen te gebruiken en leerkansen te pakken. Daarnaast kan door het betrekken
van medewerkers een sterkere verbondenheid met het werk ontstaan waardoor men
de intrinsieke motivatie voedt. Men ervaart het als belangrijk dat medewerkers zich
betrokken en verbonden voelen met datgene waar ze mee bezig zijn en met waar de
organisatie naar op weg is. Het betrekken en luisteren naar medewerkers wordt ook
gedaan door bijvoorbeeld langs te lopen op afdelingen, medewerkers naar hun
mening te vragen, georganiseerde koffiegesprekken te hebben met medewerkers en
tijdens de afdelingsoverleggen en personeelsbijeenkomst. Leermogelijkheden
worden door de leidinggevenden aangedragen tijdens het jaarlijks
functioneringsgesprek. Men geeft aan te proberen aan te sluiten bij de behoeften van
het individu en dat niet iedereen dezelfde aanpak nodig heeft. Afgaan op het
individu en wat deze nodig heeft, heeft een positieve invloed omdat men leren zo
meer gericht kan stimuleren. Leidinggevenden geven ook aan feedback belangrijk te
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vinden en dit te geven aan hun medewerkers, alhoewel dit niet altijd makkelijk is.
Sommige leidinggevende proberen medewerkers uit te dagen feedback te durven
vragen. Het stimuleren van feedback zet aan tot leren, aangezien men de
medewerker zo confronteert met mogelijke verbeterpunten, welke als leerkans
kunnen worden gezien en benut. Het inbrengen van nieuwe ideeën, maar niet zozeer
experimenten, door medewerkers wordt als positief gezien. Leidinggevenden geven
aan dit proberen te stimuleren door meteen af te gaan op nieuwe ideeën, waardering
te geven voor het aandragen van een idee, te vragen om ideeën, het idee ook
daadwerkelijk tot uitvoering te laten brengen en de verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van een idee bij de medewerker neer te leggen. De nadruk wordt echter
niet gelegd op het vinden van nieuwe ideeën, aangezien het ook nuttig moet zijn en
waarde toe moet voegen. Het tonen van voorbeeldgedrag in leren als leidinggevende
wordt als belangrijk gezien. Het bewustzijn van het effect van het eigen leergedrag
op de medewerker heeft een positieve invloed op het leerklimaat. Men probeert dit
uit te stralen door zelf te laten zien graag te leren, feedback te vragen aan
medewerkers, medewerkers te betrekken, laagdrempelig te zijn, open te zijn, fouten
toe te geven en zich kwetsbaar op te stellen.
 Gewenst leerklimaat
Leidinggevenden geven ook impliciet en expliciet aan welke aspecten volgens hen in
het leerklimaat nog verder ontwikkeld kunnen worden. Zo ervaart men dat de
cultuur beschreven kan worden als sociaal en ongedwongen. Echter deze positieve
cultuuraspecten hebben ook een keerzijde. Dit blijkt uit het feit dat men niet gewoon
is elkaar persoonlijk aan te spreken op zaken die fout zijn gegaan of veranderd
dienen te worden. Dit kan de reden zijn dat dezelfde medewerkers opleidingen
volgen en anderen, die het eigenlijk nodig zouden hebben, dit niet doen. Men wil
meer individuele aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers,
bijvoorbeeld door middel van coaching. Daarnaast is het geven, ontvangen en vragen
om feedback geen gebruikelijk gebeuren in de organisatie. Vooral het gericht
feedback geven gebeurt weinig. Ook dit kan te maken hebben met de sociale cultuur
waarin mensen elkaar niet willen confronteren. Dit heeft een negatief effect op het
leerklimaat. Hetzelfde geldt voor de manier waarop er over het algemeen met het
maken van fouten wordt omgegaan. Men moet meer en meer direct op fouten
aangesproken worden en zorgen dat dit een leermoment wordt. Alhoewel men een
softe cultuur ervaart waarin fouten gemaakt mogen worden, zijn er toch gevallen
waarin fouten soms afgeschoven of verdoezeld worden. Dit is negatief voor het
leerklimaat. Ook ervaart men dat de informatie-uitwisseling en het leren tussen
afdelingen weinig aandacht krijgt. Het feit dat sommigen een eilandjescultuur
bemerken in de organisatie is niet bevorderlijk voor het leerklimaat. Mensen houden
informatie bij zich, en werkprocessen verlopen niet zo effectief en efficiënt mogelijk
omdat het leervermogen niet optimaal benut wordt voor de organisatie. Gezien de
schaalgrootte van de organisatie is deze uitkomst opmerkelijk. Een ander punt van
ontwikkeling is het nemen van tijd voor reflectie. Dit wordt weinig gedaan. Zo
worden bestaande aannames niet in twijfel getrokken en wordt weinig geleerd van
voorgaande succesvolle of minder succesvolle ervaringen.
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Medewerkers
 Positieve invloed, negatieve invloed en het gewenste leerklimaat
De motivatie die medewerkers bezitten om te leren zet aan tot leren en heeft dus een
positieve invloed op het leerklimaat. Deze motivatie wordt voor een groot deel
afgedwongen door externe ontwikkelingen, maar komt ook vanuit de eigen
motivatie om verder te willen groeien. Het feit dat medewerkers zeggen meer vanuit
zichzelf de motivatie tot leren te voelen dan dat het wordt opgelegd,14 betekent dat
zij een vrijheid ervaren tot leren. Het gevoel van veiligheid en het functioneren van
medewerkers lijkt niet te worden beïnvloed door de bekendmaking van de
toekomstige samenwerking met Forta. Eerder wordt deze ontwikkeling als kans
gezien. Hoewel veiligheid en stabiliteit door Maslow worden beschreven als
essentieel in de behoeftepiramide, lijkt de spanning van verandering juist ook
vitaliteit te brengen. Het uitzicht op een mogelijke verandering, lijkt in dit stadium
enkel een positieve functie ten opzichte van leren en ontwikkelen ten gevolge te
hebben. Deze houding ten opzichte van verandering is ook waar men naar op zoek is
in een lerende organisatie.
Men ervaart over het algemeen veel ruimte om invloed uit te oefenen op zaken die
het werk aangaan. Dit heeft een positieve invloed op het leerklimaat, want doordat
medewerkers deze ruimte ervaren, hen niet opgelegd en voorgeschreven wordt wat
zij moeten doen, ontstaan er leerkansen. Duidelijk wordt dat deze ruimte niet voor
een ieder weggelegd is. Teveel vrijheid leidt in sommige gevallen tot verwarring en
het negeren van regels. Tijd om te reflecteren wordt over het algemeen weinig
genomen, vooral niet met elkaar als afdeling. Juist het reflecteren kan veel
leermomenten opleveren. Tijd om te leren is er genoeg. Men heeft zelf de vrijheid om
deze te nemen. Dit heeft een positieve invloed op het leerklimaat. Hulp in de zin van
mogelijkheden tot opleiding zijn er genoeg. Dit heeft een positieve invloed op het
leerklimaat, aangezien de mogelijkheid en medewerking hiertoe gegeven wordt.
Men ervaart hiertoe echter geen extra stimulans of persoonlijke begeleiding. Voor
sommigen werkt dit positief, omdat ze niets opgelegd willen krijgen, anderen
zouden best wat hulp willen hebben of moeten hebben. De manier waarop de
mogelijkheden worden gebracht binnen het functioneringsgesprek worden soms
meer als standaardvraag ervaren die erbij hoort dan dat er gericht aandacht aan
wordt besteed. De POP en coaching leven niet echt in de organisatie, enkel bij de
afdeling PO en een aantal MT-leden. Hulp met betrekking tot interne promotie
wordt nog te weinig persoonlijk gegeven. Dit is jammer, aangezien enkele
medewerkers graag verder zouden willen maar hier niet de individuele aandacht en
coaching bij krijgen die ze zouden willen. Dit kan demotiverend werken. Over het
algemeen is het ontvangen, vragen en geven van feedback geen gebruikelijk
gebeuren in de organisatie. Juist door feedback te geven op een directe manier, aan
de persoon die het betreft, kan veel geleerd worden en valt men niet in de valkuil het
allemaal wel te weten. Deze factor heeft een negatieve invloed op het leerklimaat,
omdat er weinig feedback is en omdat het te weinig op een directe manier wordt
gegeven.
De managementstijl van de direct leidinggevenden kenmerkt zich door vrijheid. In
principe heeft dit een positieve invloed op het leerklimaat in de zin dat medewerkers
14

Zie bijlage IV: resultaten stellingenlijst medewerkers.
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niet gestuurd worden en zo zelf leermomenten kunnen creëren. Echter deze vrijheid
wordt in een aantal gevallen niet als stimulerend ervaren, omdat men juist sturing en
persoonlijke aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling verlangt vanuit de
leidinggevende. Hier moet dus een evenwicht in worden gezocht. Daarnaast wordt
voorbeeldgedrag van leren weinig teruggezien in de direct leidinggevenden, MTleden en de directeur. Dit kan er echter ook mee te maken hebben dat men dit lastig
te beoordelen vindt, omdat men hier te ver van weg zit. De manier waarop er wordt
samengewerkt binnen de afdelingen wordt als goed ervaren. Het MT en de afdeling
PO geven aan goed van elkaar te leren. Deze teamstijl heeft een positieve invloed op
het leerklimaat. Echter op de afdeling BB leeft leren van en met elkaar niet zo zeer,
ook verloopt de interactie tussen de verschillende onderdelen van de afdeling niet
altijd soepel. Doordat men meer met zijn eigen ding bezig is, wordt er minder
aandacht besteed aan het samen en van elkaar leren. Deze teamstijl heeft een
negatieve invloed op het leerklimaat. Door medewerkers wordt opgemerkt dat de
informatie-uitwisseling tussen afdelingen niet altijd goed verloopt en dat afdelingen
weinig van elkaar leren. Dit heeft een negatieve uitwerking op het leerklimaat. Door
bewust bezig te zijn met het stimuleren van informatie-uitwisseling en
samenwerking tussen verschillende afdelingen krijgen medewerkers meer inzicht in
het totaalbeeld van de organisatie en kan er van elkaar worden geleerd en efficiënter
en effectiever worden gewerkt, omdat men relevante informatie van elkaar krijgt.
Men moet over de grenzen van de eigen afdeling en het eigen werk heen kijken.
Iedereen ervaart dat de organisatie openstaat voor nieuwe ideeën, ook al is zij geen
koploper in innovaties. Men ervaart vooral een verandering hierin met de komst van
de nieuwe directeur. In principe heeft deze factor een positieve invloed op het
leerklimaat, aangezien men veel ruimte ervaart om ideeën in te brengen en zo ruimte
krijgt om risico te nemen, te leren en te verbeteren. Of men van deze ruimte gebruik
maakt en of er altijd wat met de ideeën gedaan wordt, verschilt per persoon en per
aangedragen idee. Men voelt zich erg verbonden met de organisatie, de sfeer, het
werk en de collega’s. Dit heeft een positieve invloed op het leerklimaat, aangezien dit
zorgt voor een intrinsieke motivatie om te investeren. Echter niet iedereen ervaart
genoeg betrokken te worden bij beslissingen die worden genomen. Dit heeft een
negatieve invloed omdat men zich dan minder goed kan identificeren met het doel
waarnaar gestreefd wordt. In principe wordt de cultuur als open en veilig ervaren.
Hiermee bedoelt men vooral dat de onderlinge contacten open zijn, dat men met
vragen overal heen kan, deuren openstaan en men zich vrij voelt de eigen mening te
uiten. Dit heeft een positieve invloed op het leerklimaat omdat men op deze manier
antwoord krijgt op vragen en hulp durft en kan zoeken bij anderen. Toch ervaart
men de communicatie vanuit het MT niet altijd als open genoeg. Ook ervaart men de
cultuur niet altijd als open omdat men zich niet in alle gevallen vrij voelt om zich uit
te spreken tegenover collega’s of het MT. De dialoog wordt niet altijd aangegaan,
terwijl men hier juist veel uit kan leren. Binnen de afdeling PO wordt deze openheid
en veiligheid wel ervaren. Fouten mogen gemaakt worden is de algemeen heersende
mening. Dit is bevorderend voor leren, omdat men fouten durft te maken en
daardoor risico’s durft te nemen. Of er genoeg van fouten geleerd wordt is een
tweede verhaal. Dit heeft te maken met het feit dat men elkaar directer op fouten aan
moet spreken en fouten meer als leerkans moet benutten. Sommigen ervaren dat
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fouten in de doofpot worden gestopt of worden afgeschoven. Dit heeft een negatieve
invloed op het leerklimaat, omdat juist van de evaluatie van fouten veel geleerd kan
worden.
5.1.2 Rijk zijn
Op grond van de verkregen uitkomsten uit de interviews kan een voorzichtige
analyse worden gemaakt van het evenwicht tussen de drie vormen van leren die
Simons (1999), zie paragraaf 3.4.2, beschrijft.
Wanneer leidinggevenden en medewerkers naar leren wordt gevraagd, dan
verbinden de meesten dit vrijwel meteen aan de mogelijkheden tot het volgen van
opleidingen en cursussen die er zijn. Dit formele leren, in de vorm van opleiding en
cursus, is duidelijk aanwezig in het huidige leerklimaat.
Het actieleren, waarbij de lerende zelf leerdoelen stelt en hier naartoe werkt, hetgeen
ook als afdeling kan gebeuren, wordt niet gestimuleerd in die zin dat er niet bewust
leerdoelen zijn geformuleerd en dat medewerkers bijvoorbeeld geen persoonlijk
ontwikkelingsplan hebben waarin ze leerdoelen formuleren die ze vervolgens
nastreven. Ook wordt hier als afdeling geen of weinig aandacht aan besteed. Over
het algemeen staat het leren niet meer centraal dan het handelen.
Het ervaringsleren, dat voortvloeit uit het handelen en veelal onbewust gebeurt, is een
bijproduct van het werken. Men geeft aan vooral tijdens het werken te leren. Dit
spontane leren vindt dus in ieder geval altijd plaats. Sommige leidinggevenden
geven ook aan juist dit onbewuste leren te stimuleren. Een leidinggevende doet dit
door medewerkers concrete opdrachten mee te geven en door ze uit te dagen zaken
te doen die ze lastig vinden. Echter uit de resultaten blijkt dat processen die juist dit
soort leren stimuleren en optimaliseren, zoals feedback en reflectie op het handelen,
nog niet vanzelfsprekend zijn. Ook niet alle medewerkers staan open voor deze vorm
van leren.
Over het evenwicht tussen de drie vormen van leren zou gesteld kunnen worden dat
vooral het formele leren de aandacht krijgt in het huidige leerklimaat. Het actieleren,
in de zin van het bewust formuleren van leerdoelen en het geven van persoonlijke
aandacht aan de leerdoelen van individuen en als collectief, krijgt over het algemeen
weinig aandacht. Het ervaringsleren gebeurt automatisch. Leidinggevenden
proberen deze vorm van leren ook op verschillende manieren te stimuleren. Door
meer aandacht te besteden aan processen die dit type leren stimuleren, kan het
plaatsvinden van ervaringsleren op de werkplek nog meer bevorderd worden.
5.1.3 Reflectief zijn
De reflexiviteit van het leerklimaat heeft te maken met het verschaffen van dialoog
en terugkoppeling. Deze reflexiviteit in de vorm van het samen bespreken,
bediscussiëren, feedback geven en de openheid in het weergeven van verschillende
perspectieven op een situatie wordt binnen het MT en binnen de afdeling PO wel
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ervaren. Het bewust reflecteren en het evalueren van situaties zou echter beter
kunnen. Deze reflexiviteit is organisatiebreed nog niet overal optimaal. Dit wordt
duidelijk uit de resultaten betreffende de factoren feedback, teamstijl, openheid en
foutencultuur.
5.1.4 Conclusie
Concluderend kan gesteld worden dat verschillende factoren in het leerklimaat
aanzetten tot leren, namelijk de externe ontwikkelingen, de motivatie, vrijheid: de
autonomie, de managementstijl en het openstaan voor ideeën, de teamstijl en de
geboden leermogelijkheden in de vorm van opleiding. Uit de ervaringen van
leidinggevenden en medewerkers wordt duidelijk dat het leerklimaat rijk is in
leermogelijkheden in de zin van opleidingsmogelijkheden die geboden worden. Het
evenwicht tussen het formele leren, actieleren en ervaringsleren, is nog niet optimaal.
Het formele leren krijgt de meeste aandacht, dan het ervaringsleren en tot slot het
actieleren. De reflexiviteit van het leerklimaat verschilt per afdeling, maar is
organisatiebreed nog niet optimaal.

5.2 Lerende organisatie: vijf disciplines
Voor de volledigheid en om het inzicht verder te verdiepen zullen de verkregen
uitkomsten van de ervaring met het huidige leerklimaat in deze paragraaf worden
belicht vanuit het perspectief van Senge. Er zal worden gekeken in hoeverre de
onderzochte factoren in het huidige leerklimaat invloed hebben op de vijf disciplines
van de lerende organisatie, zoals beschreven door Senge. In vijf achtereenvolgende
paragrafen zal per discipline worden besproken in hoeverre hier in het huidige
leerklimaat aandacht aan besteed wordt in relatie tot de twaalf onderzochte factoren.
Hoewel bij het nogmaals behandelen van de uitkomsten aan de hand van een ander
perspectief herhaling onvermijdelijk is, is er naar gestreefd dit zoveel mogelijk te
voorkomen.
5.2.1 Persoonlijk meesterschap
De discipline van persoonlijk meesterschap richt zich op persoonlijke ontwikkeling
en zelfontplooiing. De motivatie van de persoon is hierbij zeer belangrijk. Iedereen
vindt leren en continu ontwikkelen belangrijk, toch staat niet iedereen open voor alle
vormen van leren. Aan zelfontplooiing wordt gewerkt door leermogelijkheden te
bieden in de vorm van opleiding en cursus. Zo kan men bijblijven in het eigen
vakgebied en persoonlijk groeien. Veel persoonlijke aandacht voor de persoonlijke
ontwikkeling in de vorm van coaching of gesprekken hierover, vanuit de
leidinggevenden of vanuit P&O, wordt niet ervaren. Het voert niet de boventoon.
5.2.2 Gemeenschappelijke visie
Mensen voelen zich sterk verbonden met de organisatie, de missie, de sfeer, het
werk, en de collega’s. Het feit dat mensen zich aan een of meerdere van deze zaken
verbinden zorgt dat zij zich graag inzetten voor de organisatie. Wanneer men echt
spreekt over een gemeenschappelijke visie dan moet opgemerkt worden dat niet
iedereen zich even goed betrokken voelt worden bij besluitvorming op de afdeling of
in de organisatie. Wel wordt van bovenaf geprobeerd iedereen zoveel mogelijk te

85

betrekken. De meeste beslissingen worden juist ook bottom-up genomen, zodat de
denkkracht van de medewerkers benut wordt. Dit draagt bij aan het bouwen aan een
gemeenschappelijke visie.
5.2.3 Mentale Modellen
Deze discipline is erop gericht inzicht te verschaffen in het eigen onbewuste gedrag
en dat van anderen. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn reflectie, feedback en
teamstijl. Door zelfreflectie of door met anderen te reflecteren kunnen onbewuste
patronen blootgelegd worden. Deze kritische manier van kijken kan ook bevorderd
worden door open te staan voor feedback, zodat men inzicht krijgt in het eigen
onbewuste gedrag. Wanneer er een teamstijl heerst waarin men bereid is van en met
elkaar te leren en kritisch naar zaken en elkaar te kijken en hier open over kan
communiceren, dan kan het onbewuste gedrag bloot worden gelegd. Dit vormt
continu een bron tot leren. In de organisatie is deze manier van feedback en teamstijl
aanwezig bij het MT en de afdeling Projectontwikkeling, echter bij de afdeling
Bedrijfsbureau lijkt men hier minder mee bezig te zijn. Organisatiebreed is
reflecteren en het ontvangen, vragen en geven van feedback niet echt gebruikelijk.
Sommigen geven aan dit niet belangrijk te vinden en overtuigd te zijn van hun eigen
kunnen. Dit laat zien dat men niet bereid is in de eigen boezem te kijken, hetgeen
leren belemmert. Dit is wel onontbeerlijk voor het inzicht in onbewust gedrag,
hetgeen leidt tot een toenemend leervermogen van individuen en de organisatie.
5.2.4 Teamleren
Senge (1992:15) stelt dat wanneer men als team echt leert, er grootse resultaten
behaald worden en dat de leden van het team sneller persoonlijke groei doormaken.
Over het algemeen wordt dit teamleren wel teruggezien. Vooral het MT geeft aan
veel van en met elkaar te leren. Men geeft aan open te kunnen communiceren. Ook
de afdeling Projectontwikkeling ervaart dit. Op de afdeling Bedrijfsbureau ervaart
men dit in de eigen onderdelen van de afdeling wel, maar niet met de afdeling als
geheel. Teamleren leeft niet zo op deze afdeling. Opvallend is dat men als team niet
erg bewust bezig is met leren in de organisatie. Het aangaan van de dialoog, zodat
een vrije gedachtestroom ontstaat, en het herkennen van interactiepatronen in een
team die het leerproces in de weg staan, zijn belangrijke pijlers voor verdere
ontwikkeling.
5.2.5 Systeemdenken
Systeemdenken in het licht van dit onderzoek kan beschouwd worden als het
investeren in een totaalbeeld van de organisatie bij medewerkers. Hierdoor krijgen
ze een beter begrip van de consequenties van hun acties voor andere collega’s,
afdelingen en de organisatie. Het systeemdenken lijkt nog niet overal even goed
ingesleten te zijn. Interactie en samenwerking met andere afdelingen, wat idealiter
leidt tot een beter totaalbeeld, is er niet veel. Men ervaart niet dat afdelingen veel van
elkaar leren of dat er een automatisme bestaat om zaken met elkaar te delen zodat
iedereen kan leren. Sommige nemen het begrip ‘eilandjes’ in de mond en zeggen dat
ieder met zijn eigen ding bezig is. Dit is niet bevorderlijk voor het systeemdenken. In
het MT, waarbij de verschillende disciplines bij elkaar zitten, wordt hier juist wel in
geïnvesteerd en ervaren MT-leden dit als verhelderend, omdat zij zo ook inzicht
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krijgen in hoe andere disciplines tegen zaken aankijken. Op deze manier wordt hun
totaalbeeld verbreed.
5.2.6 Conclusie
In termen van Senge valt er nog de nodige verbetering te realiseren als het gaat om
persoonlijk meesterschap, mentale modellen en systeemdenken, terwijl Westwaard
Wonen goed op weg is wanneer het gaat om het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke visie en teamleren.

5.3 Vergelijking
In deze paragraaf zullen in paragraaf 5.3.1 de ervaringen van leidinggevenden en
medewerkers met het leerklimaat van Westwaard Wonen, vergeleken worden. In
paragraaf 5.3.2 volgt een vergelijking tussen de ervaringen van medewerkers van de
afdeling Projectontwikkeling en de afdeling Bedrijfsbureau. Op deze manier wordt
een antwoord verkregen op de vierde hoofdsvraag: Is er een verschil waarneembaar in
de perceptie van het leerklimaat tussen leidinggevenden en medewerkers, en tussen
medewerkers van verschillende afdelingen?
5.3.1 Leidinggevenden versus medewerkers
Onderstaande tabel geeft de vergelijking tussen de ervaringen van leidinggevenden
en medewerkers met het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen schematisch
weer. De schuin gedrukte tekst in de tweede en derde kolom geeft de verschillen in
ervaring weer:
Factoren

Leidinggevenden

Motivatie:

Leren belangrijk
Externe
ontwikkelingen
Functie

Veiligheid

Samenwerking Forta is
potentiële bedreiging
Veel ruimte (functie)
Autonomie stimuleren

Autonomie

Tijd

Hulp

Veel tijd voor
opleiding
Weinig reflectie
Mogelijkheden tot
opleiding goed
Meer individuele
aandacht geven

Medewerkers
Leren belangrijk
Externe
ontwikkelingen
Stilstand
achteruitgang
Nieuws Forta
geen/positief effect
Veel ruimte (over
algemeen)
Niet altijd genoeg
betrokken
Veel tijd voor
opleiding
Weinig reflectie
Mogelijkheden tot
opleiding goed
Te weinig
individuele

Ontwikkelpunten

Reflectie (LG,
MW)
Individuele
aandacht
vanuit
leidinggevende
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POP leeft niet
Coaching geven
Interne promotie wordt
gestimuleerd
Feedback

Managementstijl

Teamstijl

aandacht
POP leeft niet
Coaching leeft niet
Interne promotie meer
stimuleren
(Niet) belangrijk
Belangrijk
Te weinig
Te weinig
Te weinig persoonlijk Te weinig
persoonlijk
Lerende houding
Vrijheid
directeur
Sommigen zien
Voorbeeld directeur
voorbeeldgedrag in
MT/directeur
MT lerende stijl
PO lerende stijl
BB leren leeft niet
Eilandjescultuur
Eilandjescultuur

Ideeën

Geen koploper
Open voor nieuwe
ideeën
Stimuleren inbreng
ideeën

Identificatie

Verbonden met WW
Stimuleren
betrokkenheid

Openheid

Open en veilige
cultuur
Niet geheel open,
veilig (info)

Foutencultuur

Fouten maken mag
Te weinig, indirect
aanspreken
Fouten te weinig als
leerkans

Geen koploper
Open voor nieuwe
ideeën
Ruimte inbreng
ideeën
Geen stimulans
Verbonden met
WW
Niet altijd genoeg
betrokken
Open in onderlinge
contacten
Niet geheel open,
veilig
(info, indirecte
communicatie)
MT niet genoeg open
Fouten maken mag
Te weinig, indirect
aanspreken
Fouten te weinig als
leerkans

(LG, MW)
en vanuit P&O
(MW)

Meer feedback en
meer gerichte
feedback (LG,
MW)

Samenwerking,
leren, infouitwisseling
afdelingen
(LG,MW)

Meer open,
directe
communicatie
(LG, MW)

Meer en meer
persoonlijk op
fouten aanspreken
en fouten beter als
leerkans benutten
(LG, MW)

Zoals in bovenstaande tabel zichtbaar wordt zijn er voor de verschillende factoren in
min of meerdere mate verschillen aan te wijzen tussen de perceptie van
leidinggevenden en medewerkers. In eerste plaats zijn sommige van deze verschillen
terug te voeren op de manier waarop leidinggevenden leren en medewerkers leren.
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De functie van leidinggevende heeft door de variëteit en autonomie sowieso leren tot
gevolg. Alhoewel men binnen het MT de mening deelt goed te leren en een open
houding te hebben ten opzichte van leren, waarbij het reflecteren en geven van
feedback wellicht nog beter zou kunnen, ervaart men organisatiebreed deze houding
nog niet bij iedereen. Het MT en de directeur staan positief tegenover leren, hebben
een lerende houding, staan open voor feedback, durven een kritische houding ten
opzichte van elkaar te hebben, zien voorbeeldgedrag in elkaar en hun directeur, leren
samen en zoeken naar continue verbetering in het leren en ervaren openheid en
veiligheid in de cultuur. Toch geeft men aan niet heel bewust bezig te zijn met leren.
Deze open houding ten opzichte van leren lijkt binnen de organisatie nog niet overal
te zijn doorgesijpeld. Zo blijken niet alle medewerkers open te staan voor reflectie,
feedback, vernieuwing, het leren van anderen en andere afdelingen, en ervaart men
de cultuur niet in alle aspecten als open en veilig.
In de tweede plaats is er een verschil zichtbaar in de manier waarop men als
leidinggevende meent leren te stimuleren en hoe medewerkers dit ervaren.
Leidinggevenden geven aan het zeer belangrijk te vinden autonomie en
betrokkenheid bij medewerkers te stimuleren, zodat zij zich kunnen identificeren
met het werk en de gemeenschappelijke visie. Toch ervaren medewerkers niet altijd
genoeg betrokken te worden bij besluitvorming binnen de organisatie. Zo ervaart
men dat er soms een te groot gat zit tussen het MT en de werkvloer. Daarbij komt dat
men de communicatie van het MT over besluitvorming niet altijd als open ervaart.
Leidinggevenden geven aan dat dit ook bij hun rol hoort en dat niet alles voor de
medewerkers bestemd is. Sommige medewerkers erkennen dit ook. Alhoewel
leidinggevenden aangeven dat men zich bewust is van de belangrijkheid van
voorbeeldgedrag in hun lerende houding, geven maar weinig medewerkers aan dit
voorbeeldgedrag ook terug te zien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men
ervaart hier te ver weg voor te zitten. Ondanks het feit dat het MT aandacht besteed
aan interne promotie ervaren medewerkers dat hier meer op de lange termijn denken
en persoonlijke aandacht aan zou kunnen worden besteed. Hoewel leidinggevenden
dachten dat de samenwerking met Forta mogelijk een potentiële bedreiging voor het
gevoel van veiligheid van medewerkers zou zijn, blijkt dat medewerkers nauwelijks
tot geen invloed ervaren, maar eerder kansen tot leren en ontwikkeling zien in deze
stap. Een leidinggevende geeft ook aan te menen dat medewerkers geen behoefte
hebben aan coaching en dat de openheid door medewerkers hetzelfde wordt
ervaren, terwijl verschillende medewerkers wel behoefte hebben aan coaching en aan
meer openheid. Deze verschillen laten zien dat de manier waarop men denkt leren te
stimuleren niet altijd zo gepercipieerd wordt door medewerkers.
Ten derde is het opvallend dat leidinggevenden en medewerkers het over het
algemeen eens zijn over de verbeteringen die mogelijk zijn in het huidige
leerklimaat.
5.3.2 Medewerkers Projectontwikkeling versus medewerkers Bedrijfsbureau
In onderstaande tabel is de vergelijking tussen de ervaring van medewerkers van de
afdeling Projectontwikkeling en medewerkers van het Bedrijfsbureau met het
huidige leerklimaat van Westwaard Wonen schematisch weergegeven. De schuin
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gedrukte tekst in de tweede en derde kolom geeft de verschillen in ervaring tussen
de twee partijen weer:
Factoren
Motivatie:

Veiligheid

Autonomie

Medewerkers PO
Leren belangrijk
Externe
ontwikkelingen
Functie inbegrepen
Geen invloed
Nieuwe kansen
Veel ruimte

Genoeg betrokken
Tijd

Veel tijd cursus
Reflectie wordt gedaan

Hulp

Mogelijkheden tot
opleiding goed
POP vanuit
detacheerder
Coaching op afdeling

Feedback

Belangrijk
Te weinig
Te weinig persoonlijk
Wel binnen eigen
afdeling
Managementstijl Vrijheid
Stimuleert
Voorbeeldgedrag LG

Teamstijl

Lerende stijl

Ideeën

Afdelingen met eigen
ding bezig
Geen koploper

Medewerkers BB
Leren belangrijk
Externe
ontwikkelingen
Stilstand achteruitgang
Geen/nauwelijks
invloed
Nieuwe kansen
Veel ruimte (over het
algemeen)
Vrijheid soms te ver
Niet altijd genoeg
betrokken
Veel tijd cursus
Weinig/geen reflectie
Mogelijkheden tot
opleiding goed
Te weinig ind. aandacht
POP leeft niet
Coaching leeft niet
Interne Promotie meer
stimuleren
(Niet) belangrijk
Te weinig
Te weinig persoonlijk

Vrijheid
Stimuleert de een wel,
de ander niet
Geen voorbeeldgedrag
LG
Sommigen zien
voorbeeldgedrag
MT/directeur
Leren leeft niet
Eilandjescultuur binnen
afdeling
Afdelingen met eigen
ding bezig
Geen koploper

Ontwikkelpunt

Reflectie (PO)

Individuele
aandacht
vanuit
leidinggevende
en vanuit P&O,
aldus
medewerkers
(BB)
Meer feedback
en meer gerichte
feedback (PO,
BB)

Samenwerking,
leren, infouitwisseling
afdelingen
(PO,BB)
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Identificatie

Openheid

Open voor nieuwe
ideeën
Ruimte inbreng
ideeën
Geen stimulans
Verbonden met werk

Open in onderlinge
contacten
Niet geheel open,
veilig (info,
communicatie MT,
feedback )

Foutencultuur

Fouten maken mag
Goede risico-analyse
maken
Werken aan goede
projectevaluaties

Open voor nieuwe
ideeën
Ruimte inbreng
ideeën
Geen stimulans
Verbonden met WW
Niet altijd genoeg
betrokken
Open in onderlinge
contacten
Niet geheel open,
veilig
(info, communicatie
MT, feedback,
teamstijl)
Fouten maken mag
Te weinig, indirect
aanspreken
Fouten te weinig als
leerkans

Meer open,
directe
communicatie
(PO, BB)

Meer en meer
persoonlijk op
fouten
aanspreken en
fouten beter als
leerkans
benutten (BB)
Projectevaluaties
(PO)

Uit de vergelijking blijkt ten eerste dat de bereidheid en openheid tot leren meer
aanwezig is bij de afdeling Projectontwikkeling. Dit is terug te zien in de bewuste
manier waarmee men bezig is leren te stimuleren, zoals feedback, coaching, reflectie
en projectevaluaties. Daarnaast lijkt in tweede plaats het werkgebied en het type
functie mee te spelen in de ervaring van het leerklimaat. Op de afdeling
Projectontwikkeling is er zeer veel ruimte om continu nieuwe dingen aan te dragen,
men wordt telkens geconfronteerd met nieuwe projecten en situaties waarin men
automatisch moet leren. De functies binnen het Bedrijfsbureau hebben meer kaders.
Vandaar dat niet iedereen hier veel ruimte ervaart om invloed op het eigen werk uit
te oefenen. Zo geeft een baliemedewerker aan te moeten voldoen aan de orders van
bovenaf en wordt door andere medewerkers aangegeven dat men gebonden is aan
werkprocedures. Ten derde kan de afdelingsstructuur meespelen in de manier
waarop er geleerd wordt. De afdeling Projectontwikkeling bestaat uit twee
medewerkers die veel contact hebben en veel samenwerken. De afdeling
Bedrijfsbureau bestaat uit drie onderdelen die in verschillende kamers werken,
verspreid door het gebouw. Daarnaast zijn sommige functies bij het bedrijfsbureau
erg individueel. Zo werken de financiële medewerkers voornamelijk alleen zonder
veel contact te hebben of nodig te hebben met anderen. Er wordt aangegeven dat
men voornamelijk bezig is met de eigen functie en dat anderen hier ook weinig vanaf
weten. Andere oorzaken van verschillen in perceptie kunnen te maken hebben met
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het feit dat de medewerkers van de afdeling Projectontwikkeling gedetacheerden
zijn. Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat zij zich vooral met het werk
verbonden voelen. Daarnaast hebben zij vanuit het detacheringbureau een POP en
krijgen zij vanuit het detacheringbureau hulp tot ontwikkeling. Een ander verschil is
dat er tussen de afdeling Bedrijfsbureau en het MT nog een laag in de
organisatiestructuur zit in de vorm van het hoofd Bedrijfsbureau. Wellicht dat dit
ook gevolgen heeft voor de mindere betrokkenheid die men ervaart bij besluiten van
het MT. Opvallend is verder nog dat men op de twee afdelingen de vrijheid in de
managementstijl, autonomie en het maken van fouten anders percipieert. Daar waar
vrijheid bij de afdeling Projectontwikkeling enkel een positieve invloed lijkt te
hebben op het leren, lijkt de vrijheid bij de afdeling Bedrijfsbureau niet door iedereen
als positief te worden ervaren. De vrijheid leidt hier voor sommigen tot te weinig
persoonlijk aandacht voor ontwikkeling, onduidelijkheid over procedures en het niet
aanspreken op fouten, zodat hier niet van geleerd wordt.
5.3.3 Conclusie
Op grond van bovenstaande analyse kan gesteld worden dat de vierde hoofdvraag
bevestigend kan worden beantwoord: Er is een verschil waarneembaar in de
perceptie van het leerklimaat van leidinggevenden en medewerkers, en van
medewerkers van verschillende afdelingen. Uit de vergelijking tussen
leidinggevenden en medewerkers blijkt dat leidinggevenden het leerklimaat ten
eerste anders ervaren dan medewerkers met betrekking tot het eigen leren. Ten
tweede is de manier waarop de leidinggevende meent het leren van medewerkers te
stimuleren niet altijd datgene wat medewerkers terug zien. Verder blijkt dat
leidinggevenden en medewerkers over het algemeen juist wel dezelfde
verbeterpunten met betrekking tot het leerklimaat aandragen. Uit de vergelijking
tussen medewerkers van de afdeling Projectontwikkeling en medewerkers van het
Bedrijfsbureau wordt duidelijk dat men het leerklimaat op sommige factoren anders
ervaart. Zo verschilt de openheid, bereidheid en de manier waarop men met leren
bezig is tussen de afdelingen. De verschillen in de perceptie met het leerklimaat
kunnen te maken hebben met het werkgebied, het type functie, de
afdelingsstructuur, het gedetacheerd zijn, en de extra laag in de organisatiestructuur.

5.4 Samenvatting
De data zijn geanalyseerd om te bekijken op welke manier het leerklimaat volgens
leidinggevenden en medewerkers van Westwaard Wonen aanzet tot leren, rijk is en
reflectief is. De volgende factoren hebben een positieve invloed op het leerklimaat en
zetten aan tot leren: de motivatie tot leren, het gevoel van veiligheid, veel ruimte om
invloed uit te oefenen, voldoende beschikbare tijd, opleidingsmogelijkheden, vrijheid
in managementstijl, teamstijl van het MT en de afdeling PO, ruimte voor ideeën,
verbondenheid met WW, een open en veilige cultuur in onderlinge contacten, een
tolerante foutencultuur. Een negatieve invloed op het leerklimaat komt voort uit:
weinig tijd voor reflectie, POP en coaching leven niet echt, te weinig persoonlijke
aandacht vanuit de leidinggevende en vanuit P&O voor persoonlijke ontwikkeling,
weinig (directe) feedback, de teamstijl van het Bedrijfsbureau, de soms stroeve
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informatie-uitwisseling, weinig leren van en met andere afdelingen, te weinig
betrokkenheid in besluitvorming van het MT, communicatie niet altijd open genoeg,
het te weinig direct aanspreken op fouten en het te weinig benutten van fouten als
leerkans. Het leerklimaat is rijk in leermogelijkheden in de zin van
opleidingsmogelijkheden die geboden worden. Van de drie vormen van leren is het
formele leren het duidelijkst aanwezig, vervolgens het ervaringsleren en dan het
actieleren. De reflexiviteit van het huidige leerklimaat is organisatiebreed nog niet
optimaal.
Om een ander perspectief te bieden op het leerklimaat zijn de data teruggekoppeld
naar de vijf disciplines van de lerende organisatie zoals beschreven door Senge. In
termen van Senge valt er nog de nodige verbetering te realiseren als het gaat om
persoonlijk meesterschap, mentale modellen en syteemdenken, terwijl Westwaard
Wonen goed op weg is wanneer het gaat om het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke visie en teamleren.
Tot slot is een vergelijking gemaakt tussen de ervaringen met het leerklimaat van
leidinggevenden en medewerkers, en van medewerkers van de afdeling
Projectontwikkeling en de afdeling Bedrijfsbureau van Westwaard Wonen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de vierde hoofdvraag van dit onderzoek
bevestigend kan worden beantwoord. Uit beide vergelijkingen komt naar voren dat
er verschillen zijn aan te wijzen tussen de ervaringen van leidinggevenden en
medewerkers en van medewerkers van verschillende afdelingen. Opvallend is dat de
ontwikkelpunten die aangedragen worden door de verschillende partijen veelal
overeenkomen.
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Team, Together Everyone Achieves More.

Onbekende Auteur
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6. Conclusie
De vier hoofdvragen die het onderwerp van deze scriptie vormen zijn
achtereenvolgend in hoofdstuk 3, 4 en 5 beantwoord. In dit hoofdstuk zullen de
belangrijkste conclusies, die naar voren komen na beantwoording van de vier
hoofdvragen, in vier achtereenvolgende paragrafen worden weergegeven.
Vervolgens zullen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van het huidige
leerklimaat van Westwaard Wonen, in paragraaf 6.5.

6.1 Literatuuronderzoek
De eerste hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat wordt er in de literatuur gezegd over
factoren die de kwaliteit van het leerklimaat in een organisatie beïnvloeden?
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat er verschillende type factoren van
invloed zijn op de kwaliteit van het leerklimaat. Het leerklimaat is een breed begrip
en er kan op verschillende manieren aan gewerkt worden. Uit literatuuronderzoek
van Baars-van Moorsel (2003) komt naar voren dat er individuele factoren,
leeraanbod factoren, sociale context factoren en waarde factoren van invloed zijn op
het leerklimaat. Zowel het individu, het aanbod van leermogelijkheden, anderen in
de sociale werkomgeving en de cultuur van de organisatie beïnvloeden de kwaliteit
van het leerklimaat in een organisatie. In deze scriptie zijn twaalf factoren
geselecteerd, die zowel een positieve als een negatieve invloed op het leerklimaat
kunnen hebben afhankelijk van de manier waarop deze factor aanwezig is in het
leerklimaat. De twaalf factoren zijn ingedeeld aan de hand van de vier type factoren.
Individuele factoren die onderzocht zijn, zijn motivatie en gevoel van veiligheid.
Leeraanbod factoren zijn: autonomie, tijd, hulp, en feedback. Sociale context factoren
zijn: teamstijl en managementstijl. Waarde factoren zijn: openstaan voor ideeën,
identificatie met de organisatie, openheid en dialoog, en foutencultuur.

6.2 Ervaring Leidinggevenden
De tweede hoofdvraag van deze scriptie is: Hoe wordt het huidige leerklimaat van
Westwaard Wonen ervaren door leidinggevenden van de organisatie en hoe zou het
leerklimaat eventueel verbeterd kunnen worden?
Leidinggevenden vervullen in het leerklimaat niet alleen de rol van lerende, maar
ook van stimulator tot leren van medewerkers. Men ervaart dat leren en ontwikkelen
in de huidige maatschappij onontbeerlijk is. In de rol van lerende ervaren
leidinggevenden dat de intrinsieke motivatie; externe ontwikkelingen; de positie van
leidinggevende; de tijd en mogelijkheden tot opleiding; de teamstijl die zich
kenmerkt door openheid en dialoog, veiligheid en het verschaffen van feedback;
anderen en het hebben van een lerende houding een belangrijke rol spelen in het
aanzetten tot leren in het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen. Deze factoren
worden door leidinggevenden binnen Westwaard Wonen ervaren als factoren met
een positieve invloed op het leerklimaat.

95

Leidinggevenden vinden het van belang om bewust te werken aan een gunstig
leerklimaat in de organisatie. Essentieel hierbij is dat het van twee kanten moet
komen, oftewel de medewerker heeft zijn eigen deel in het creëren van een gunstig
leerklimaat. De intrinsieke motivatie om te leren moet bij de medewerker aanwezig
zijn. Men probeert leren te stimuleren door autonomie van de medewerker te
bevorderen, betrokkenheid te stimuleren, leermogelijkheden aan te bieden, aan te
sluiten bij de behoeften van het individu, feedback te geven en te stimuleren, het
inbrengen van ideeën te ondersteunen en faciliteren, en voorbeeldgedrag in leren te
laten zien.
Met betrekking tot het gewenste leerklimaat wordt duidelijk dat de sociale,
ongedwongen organisatiecultuur waarin veel vrijheid bestaat, zijn sporen nalaat op
de kwaliteit van het huidige leerklimaat. Dit wordt duidelijk uit de ontwikkelpunten
die leidinggevenden aandragen voor het gewenste leerklimaat. Zo wil men meer
individuele aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers, wil men dat het
geven, vragen en ontvangen van feedback meer en meer direct gebeurt, wil men dat
organisatieleden meer en meer direct op fouten worden aangesproken en fouten
meer als leerkans benutten, wil men meer aandacht besteden aan een soepele
informatie-uitwisseling tussen afdelingen en wil men het leren tussen afdelingen
stimuleren, en bewuster omgaan met het beoefenen van reflectie.

6.3 Ervaring Medewerkers
De derde hoofdvraag luidt: Hoe wordt het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen
ervaren door medewerkers van de organisatie en hoe zou het leerklimaat eventueel
verbeterd kunnen worden?
Opvallend is dat alle medewerkers ervaren dat stilstand achteruitgang is. In de
huidige maatschappij zijn het de externe ontwikkelingen en snelle veranderingen die
zorgen dat men gedwongen wordt tot continu leren. Medewerkers ervaren niet dat
leren en ontwikkelen bewust gestimuleerd wordt in het huidige leerklimaat, maar
toch voelen zij zich aangezet tot leren. Factoren die aanzetten tot leren en een
positieve invloed op het leerklimaat hebben zijn de eigen motivatie, de ruimte die er
is om invloed uit te oefenen, de beschikbare tijd die er is voor leren en
opleidingsmogelijkheden, de vrijheid in de managementstijl, de onderlinge
samenwerking en teamstijl, de ruimte die er is voor het inbrengen van ideeën, de
verbondenheid met de organisatie en het werk, de open en veilige cultuur in
onderlinge contacten en de tolerantie die er bestaat voor fouten. Naast deze positieve
invloed van factoren op het leerklimaat wordt er ook aangegeven welke factoren een
minder positief effect hebben op het leerklimaat. Zo ervaart niet iedereen genoeg
ruimte om invloed uit te oefenen, wordt er weinig tijd genomen om te reflecteren,
zorgt de vrijheid in de managementstijl voor sommigen voor te weinig persoonlijke
aandacht voor ontwikkeling, leeft leren in de teamstijl van het Bedrijfsbureau vrijwel
niet, is er meer leervermogen te halen uit de samenwerking tussen afdelingen,
ervaart niet iedereen een open en veilige cultuur en wordt men te weinig op fouten
aangesproken en wordt er te weinig van fouten geleerd.
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Voor het gewenste leerklimaat zouden medewerkers graag meer individuele
aandacht voor ontwikkeling krijgen, meer feedback ontvangen, meer openheid in
communicatie naar andere afdelingen toe en vanuit het MT willen, een meer lerende
teamstijl binnen het Bedrijfsbureau, een meer soepele informatie-uitwisseling tussen
afdelingen, het meer automatisch samenwerken en leren met en van andere
afdelingen, meer persoonlijk aanspreken op fouten en fouten benutten als leerkans.

6.4 Vergelijking
Tenslotte is er een vergelijking gemaakt tussen de ervaring van verschillende
respondenten om zo antwoord te verkrijgen op de vierde hoofdvraag: Is er een
verschil waarneembaar in de perceptie van het leerklimaat tussen leidinggevenden en
medewerkers, en tussen medewerkers van verschillende afdelingen?
Uit de vergelijking tussen leidinggevenden en medewerkers komt naar voren dat er
een verschil waarneembaar is in de perceptie van het leerklimaat van
leidinggevenden en medewerkers. Dit verschil is waarneembaar in de manier
waarop leidinggevenden en medewerkers leren. Bovenin de organisatie geeft men
aan een open, lerende houding te hebben en positief tegenover alles te staan wat
leren bevordert. Deze houding is lang niet bij alle medewerkers aanwezig. Zo blijken
niet alle medewerkers open te staan voor reflectie, feedback, vernieuwing, het leren
van anderen en andere afdelingen. Daarnaast wordt de manier waarop
leidinggevenden menen het leren van medewerkers te stimuleren, niet altijd
hetzelfde ervaren door medewerkers. Deze verschillen in perceptie zijn aanwezig in
de betrokkenheid bij besluiten, de niet altijd open communicatie van het MT, de
afwezigheid van voorbeeldgedrag in leren, de manier waarop men interne promotie
stimuleert, en het effect van de bekendmaking van de samenwerking met Forta.
Opvallend is dat de mogelijke verbeteringen voor het huidige leerklimaat over het
algemeen hetzelfde bezien worden door leidinggevenden en medewerkers.
Uit de vergelijking tussen medewerkers van Projectontwikkeling en van het
Bedrijfsbureau blijkt dat men het leerklimaat op verschillende manieren ervaart. Ten
eerste heeft men op de afdeling Projectontwikkeling over het algemeen een meer
open houding ten opzichte van leren en is men meer bewust bezig met continu leren,
zowel individueel als collectief. Dit blijkt uit de manier waarop men bewust bezig is
met feedback, coaching, reflectie en projectevaluaties. Ten tweede ervaart men meer
ruimte om invloed uit te oefenen op de afdeling Projectontwikkeling. Dit kan te
maken hebben met het werkgebied en type functie dat men uitoefent. Een derde
verschil is aan te wijzen in de teamstijl van de twee afdelingen. Bij het Bedrijfsbureau
is men meer bezig met de eigen functie en leert men minder met en van elkaar dan
bij de afdeling Projectontwikkeling. Dit kan te maken hebben met de
afdelingsstructuur. Het vierde verschil is verbonden aan het feit dat de medewerkers
van Projectontwikkeling gedetacheerd zijn. Zij voelen zich vooral verbonden met het
werk, terwijl medewerkers van het Bedrijfsbureau zich verbonden voelen met de
organisatie, de missie, de sfeer, het werk en de collega’s. Daarnaast bezitten zij een
POP. Ten vijfde, ervaart men op de afdeling Projectontwikkeling meer betrokkenheid
bij besluiten van het MT, hetgeen te maken kan hebben met de organisatiestructuur.
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Tot slot, lijkt vrijheid in de managementstijl, autonomie en het maken van fouten
enkel een positieve invloed te hebben op het leerklimaat bij de afdeling
Projectontwikkeling, terwijl sommigen bij de afdeling Bedrijfsbureau ook een
negatieve invloed ervaren.

6.5 Aanbevelingen
In deze paragraaf zullen de mogelijke ontwikkelpunten voor het gewenste
leerklimaat aan de hand van de disciplines van Senge worden weergegeven in
paragraaf 6.5.1. In 6.5.2 worden de ontwikkelpunten beeldend weergegeven in figuur
8. Vervolgens zullen in paragraaf 6.5.3 mogelijke aanbevelingen worden gedaan aan
Westwaard Wonen om met deze ontwikkelpunten aan de slag te gaan en zo het
huidige leerklimaat te bevorderen.
6.5.1 Aanbevelingen inzake het gewenste leerklimaat
Per discipline van Senge (1992) komen de volgende verbeterpunten voor het
gewenste leerklimaat naar voren:
 Persoonlijk meesterschap: Om het huidige leerklimaat te bevorderen is het
wenselijk dat er meer individuele aandacht komt voor persoonlijke ontwikkeling
vanuit de leidinggevende en vanuit P&O.
 Mentale modellen: Ter bevordering van leren is het wenselijk dat er meer inzicht
verkregen wordt in het eigen onbewuste gedrag en dat van anderen, hetgeen
leidt tot een toenemend leervermogen van medewerkers en van de organisatie.
Om dit te bevorderen moet het geven, vragen en ontvangen van gerichte
feedback meer ingesleten raken in de cultuur; moet men meer direct op fouten
worden aangesproken; fouten meer als leerkans worden benut en moet men
meer tijd nemen voor reflectie als individu en als afdeling. Ook moet men open
en direct communiceren naar elkaar toe.
 Gemeenschappelijke visie: Het bouwen aan de gemeenschappelijke visie kan door
sommigen nog meer bevorderd worden door medewerkers hier nog meer in te
betrekken en open te communiceren over besluitvorming vanuit het MT.
 Teamleren: Het is wenselijk meer te investeren in het teamleren, voornamelijk bij
het Bedrijfsbureau, door open te communiceren en een bereidheid tot het van en
met elkaar leren te stimuleren.

 Systeemdenken: Het is wenselijk meer stimulans te geven tot systeemdenken en
grenzeloos leren. Zo blijft men niet hangen bij het eigen werk of de eigen
afdeling, maar verbreedt men de blik op de processen en kan men van en met
elkaar leren. Het moet een automatisme worden om informatie met elkaar te
delen, samen te leren en op de grensvlakken van afdelingen intensief samen te
werken.
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6.5.2 Mogelijke ontwikkelpunten

Teamleren

Reflectie

Individuele aandacht

Open communicatie

Systeemdenken

Spreek me aan!
Fout = leerkans

Feedback: Give and take

Grenzeloos leren

Figuur 8 Ontwikkelpunten in het huidige leerklimaat van Westwaard Wonen

6.5.3 Aanbevelingen inzake de ontwikkelpunten
Door te investeren in bovenstaande ontwikkelpunten kan geleerd worden en kan
binnen Westwaard Wonen winst behaald worden in de vijf disciplines van Senge.
Dus: investeer en leer! Onderstaand volgen enkele mogelijke aanbevelingen per
ontwikkelpunt en discipline.
 Mogelijkheid tot coachingsgesprekken
Ontwikkelpunt: Individuele aandacht
Discipline: Persoonlijke meesterschap

99

Om de individuele aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te
bevorderen is het aan te bevelen om medewerkers vrijwillig de mogelijkheid te
geven een coachingsgesprek aan te vragen bij de direct leidinggevende of bij een MTlid naar keuze. Dit coachingsgesprek is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van
de medewerker en heeft tot doel de drijfveren en leerdoelen van de medewerker
duidelijk te krijgen. Het is niet de leidinggevende die stuurt en meningen geeft, maar
de leidinggevende coacht de medewerker vanaf de zijlijn zodat deze zelf tot een
vergroot zelfinzicht komt over de eigen ontwikkeling en ontwikkelpunten daarin.
Indien gewenst kan hieraan vastgekoppeld een workshop voor leidinggevenden
worden gegeven over de basisprincipes van coaching en het voeren van een
coachingsgesprek.
 Interne promotie
Ontwikkelpunt: Individuele aandacht
Discipline: Persoonlijke meesterschap
P&O zou meer individuele aandacht kunnen geven aan
medewerkers door meer gericht te zijn op interne promotie. In het
ideale geval moet hier een duidelijk beleid voor geschreven worden.
Daarin moet men de competenties die binnen de organisatie aanwezig zijn kennen,
ontwikkelen en benutten. Hierdoor wordt kennislekken en demotivatie van gewillige
medewerkers tegengegaan. Ook stimuleert men leren en ontwikkelen hiermee op een
positieve manier. In het verlengde hiervan ligt het promoten van en het begeleiden
van het persoonlijk ontwikkelingsplan.
 Workshop Coach je collega
Ontwikkelpunt: Individuele aandacht
Discipline: Persoonlijk meesterschap, Teamleren
In vervolg op het aanbieden van coachingsgesprekken kan een
workshop worden georganiseerd waarin medewerkers de
basisbeginselen van coaching wordt bijgebracht. Vervolgens gebruiken ze deze
opgedane vaardigheden om een collega naar keuze te coachen en coaching te
ontvangen van deze collega over werkzaamheden en de eigen houding. Op deze
manier verkrijgen medewerkers inzicht in het principe van coaching en de
meerwaarde hiervan. Daarnaast raakt men gewend met het geven van feedback en
het stellen van objectieve vragen, waardoor men bijdraagt aan het persoonlijk
meesterschap van de ander en het samen leren bevorderd wordt.
 Workshop All you need is a little give and take
Ontwikkelpunt: Feedback, Open communicatie
Discipline: Mentale modellen
Om het ontvangen, vragen en geven van feedback in de
organisatie te stimuleren is het aan te bevelen een ‘All you need is a little give and take’
workshop te verzorgen, waarbij medewerkers van verschillende afdelingen en
verschillende lagen van de organisatie oefenen met het ontvangen, vragen en geven
van feedback op een laagdrempelige manier. Thema’s die aan bod komen zijn het
nut van feedback, de basisprincipes van het geven van opbouwende feedback, en het
effect van feedback op de ander.
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 Workshop I love vouten
Ontwikkelpunt: I love fouten: Spreek me aan! Fout = leerkans,
Open communicatie
Discipline: Mentale modellen
Het organiseren van een sessie voor leidinggevenden over hoe men
in de organisatie omgaat met fouten, hoe men medewerkers
aanspreekt op fouten, hoe men fouten als leerkans kan gebruiken door een goede
evaluatie te doen, en hoe men de juiste balans voor fouten samen met medewerkers
kan ontwikkelen. Leidinggevenden hebben de taak te beoordelen in hoeverre zij de
zaken die hierin naar voren komen gebruiken en doorzenden in hun afdeling.
 Retrospect meeting: 1x per maand, per afdeling
Ontwikkelpunt: Reflectie
Discipline: Mentale modellen
Om reflectie te stimuleren kan een maandelijkse retrospect meeting
ingepland worden per afdeling. Deze meeting is ervoor bestemd
samen terug te kijken op recente beslissingen, vernieuwingen, en/of
successen. Medewerkers en leidinggevenden dragen van tevoren zelf
terugblikmomenten aan.
 Afdelingsoverleg benutten als betrokkenheid stimulans
Ontwikkelpunt: Open communicatie
Discipline: Gemeenschappelijke visie
Om meer betrokkenheid te stimuleren moet men het
afdelingsoverleg beter benutten als kans om de betrokkenheid van
medewerkers te stimuleren over zaken die de afdeling aangaan. De
leidinggevende heeft hier een sturende taak in, de medewerkers hebben de taak om
hierin mee te doen, initiatief te tonen en open te communiceren.
 Personeelsbijeenkomst benutten als betrokkenheid stimulans
Ontwikkelpunt: Open communicatie
Discipline: Gemeenschappelijke visie
Om meer betrokkenheid te stimuleren zou men de
personeelsbijeenkomst kunnen benutten als kans om de
betrokkenheid van medewerkers te stimuleren over zaken die de
organisatie aangaan, in hoeverre dit nog niet gebeurt. De leidinggevende heeft hier
een sturende taak in, de medewerkers hebben de taak om hierin mee te doen,
initiatief te tonen en open te communiceren.
 Teamleren BB: Open up sessies, Formuleren gemeenschappelijke
leerdoelen
Ontwikkelpunt: Teamleren afdeling Bedrijfbureau, Open
communicatie
Discipline: Teamleren
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Om het teamleren binnen de afdeling Bedrijfsbureau te stimuleren kunnen
herhaaldelijke teamsessies worden gehouden, waarin verschillende thema’s aan bod
kunnen komen die zelf door medewerkers aangedragen worden. Aandacht zal
besteed moeten worden aan open communicatie, een vorm van communiceren
waarbij een vrije gedachtestroom mogelijk is, feedback en de foutencultuur. Een
andere manier om het teamleren te stimuleren is door met de afdeling
gemeenschappelijke leerdoelen te formuleren, de weg hiernaar toe te beschrijven en
samen te werken aan het bereiken van deze doelen. Verder werd er door de
leidinggevende geopperd om aan teambuilding te doen door ontspannen activiteiten
met elkaar te ondernemen.
 Grenzeloos leren: Job rotation
Ontwikkelpunt: Systeemdenken
Discipline: Systeemdenken
Om het systeemdenken, waarbij men over de grens van de eigen
functie en afdeling heen kijkt, te stimuleren kan een eerste stap zijn
om de mogelijkheid te geven tot job rotation. Een idee is om medewerkers de kans te
geven zich in te schrijven om een dag mee te lopen met een medewerker van een
andere afdeling onder de voorwaarde dat er ook iemand met hen meeloopt op een
andere dag. Hierbij geeft de medewerker zelf aan welke functie hij of zij het liefst een
keer zou willen ontdekken.
 Grenzeloos leren: Verleg je grenzen-middag
Ontwikkelpunt: Grenzeloos leren
Discipline: Systeemdenken
Om het grenzeloos leren, het leren tussen en met andere afdelingen,
te stimuleren zou men een ‘Verleg je grenzen-middag’ kunnen
organiseren waarbij medewerkers de tijd krijgen om op
medewerkers van andere afdelingen af te stappen om te praten over mogelijkheden
tot grensoverschrijdende samenwerking. De middag wordt afgesloten met een
bijeenkomst waarop medewerkers hun grensoverschrijdend idee, vinding of
ontdekking presenteren.

102

Don’t covet your ideas.
Give away everything you know,
and more will come back to you.

Paul Arden
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7. Discussie
In dit hoofdstuk volgt een discussie, waarbij de limitaties van het onderzoek in
paragraaf 7.1 en suggesties voor vervolgonderzoek in paragraaf 7.2 worden
besproken.

7.1 Limitaties onderzoek
Door het leerklimaat te onderzoeken op zowel individuele, leeraanbod, sociaal
contextuele als waarde factoren, is een compleet beeld ontstaan van de ervaringen
van leidinggevenden en medewerkers van Westwaard Wonen. Echter juist deze
compleetheid is de reden dat zeer gedetailleerd onderzoek per factor uit is gebleven.
Verder is dit onderzoek beperkt gebleven tot kwalitatief onderzoek. Dit maakt dat er
beperkt inzicht is verkregen in organisatiebrede kwantitatieve verbanden.

7.2 Suggesties voor vervolgonderzoek
Na dit onderzoek blijven nog enkele interessante vragen over voor
vervolgonderzoek. Ten eerste zou organisatiebreed gedetailleerder onderzoek
verricht kunnen worden per factor om zo meer gedetailleerde informatie per factor te
verkrijgen. Hierbij zou in het bijzonder aandacht besteed kunnen worden aan de
factoren die een minder positief effect op het leerklimaat lijken te hebben. Ten
tweede zou organisatiebreed kwantitatief onderzoek kunnen worden verricht om zo
een meer kwantitatieve ondersteuning van de uitkomsten te verkrijgen. Als derde
suggestie zou een vergelijkend onderzoek met een best practice organisatie
interessant kunnen zijn, zodat duidelijk wordt in hoeverre verschillen zichtbaar zijn
in de beïnvloedende factoren in een organisatie waar men bewust bezig is met het
concept van de lerende organisatie en een organisatie waar men hier niet bewust mee
bezig is. Als vierde optie zou vergelijkend onderzoek bij woningcorporatie Forta
belangrijke inzichten kunnen opleveren in het licht van het toekomstige
samenwerkingsverband tussen de twee corporaties. Op deze manier kan men inzicht
verkrijgen in waarin men van elkaar kan leren met betrekking tot het bevorderen van
het leerklimaat en hoe de culturen kunnen worden samengesmolten om een vitale,
lerende organisatie te bewerkstelligen.

104

Betrokkenheid is de basis voor alle vooruitgang.

Onbekende Auteur
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Wanneer we niets als vanzelfsprekend
aannemen, staan we open voor wat elk
moment ons te zeggen heeft.

Christina Feldman
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Bijlagen
Bijlage I Vragenlijst Leidinggevenden
1. Algemeen leren en leerklimaat
1. In hoeverre vindt u continu leren en ontwikkelen belangrijk voor uw organisatie
en de medewerkers? Waarom?
2. In hoeverre vindt u het belangrijk bewust bezig te zijn met het creëren van een
gunstig leerklimaat waarin leden van de organisatie zich gestimuleerd voelen tot
leren?

2. Bepalende factoren: Bevorderend/belemmerend
1. Welke aspecten verdienen volgens u aandacht wanneer het gaat om het optimaal
ontwikkelen en leren van leden van de organisatie? Waar
moet men zich op richten?
2. Waar moet voor gewaakt worden, oftewel, welke factoren belemmeren
ontwikkeling en leren binnen de organisatie?

3. Huidige leerklimaat eigen leren
1. Voelt u zich uitgedaagd tot leren en ontwikkelen binnen uw organisatie?
Waarom wel/niet? (motivatie)
2. Van wie leert u?
3. Op welke wijze leert u?
4. Hoe ervaart u de manier waarop er binnen het MT geleerd wordt? (teamstijl)
- Stimuleren uw collega’s u tot ontwikkelen? Op welke wijze?
- Leert u van uw collega’s? Op welke wijze?
- Zijn er leerdoelen geformuleerd?
- In hoeverre is er ruimte voor feedback (ontvangen, vragen, geven)?
- Is er ruimte voor discussie/bezinning/reflectie/evaluatie?
- Ervaart u een open, veilige sfeer in de samenwerking met MT-leden?
- Heeft u een POP?
- Wordt u gecoacht in uw persoonlijke ontwikkeling?
4. Rol in huidige leerklimaat
1. Hoe ziet u uw eigen rol in het creëren van een stimulerend leerklimaat?
Bent u bewust bezig met het stimuleren van leren en ontwikkelen van
medewerkers op de werkvloer?
2. Op welke wijze zorgt u dat het leren/ontwikkelen van uw medewerkers
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gestimuleerd wordt? Waar let u op in uw managementstijl?
3. Wat doet u eraan om een intrinsieke motivatie voor ontwikkeling/leren te
stimuleren, ofwel hoe betrekt uw medewerkers bij beslissingen om te komen tot
een gemeenschappelijke visie?
4. In hoeverre vindt u het belangrijk dat medewerkers feedback ontvangen? Geeft u
ze dit? Op welke manier? Vragen ze hierom?
5. In hoeverre vindt u het belangrijk dat medewerkers hulp bij ontwikkeling
ontvangen (leermogelijkheden, POP, coaching)? Geeft u ze dit?
6. In hoeverre vindt u het belangrijk dat medewerkers tijd om te leren ontvangen?
Geeft u ze dit?
7. In hoeverre vindt u het belangrijk dat medewerkers autonoom kunnen
functioneren?
8. Hoe staat u tegenover fouten die gemaakt worden in het werk? Voorbeeld?
9. Stimuleert u de inbreng van nieuwe ideeën en experimenten? Zo ja, hoe?
10. Zou u de cultuur van Westwaard Wonen als open, veilig benoemen? Waarom
wel/niet?
11. Kunt u iets vertellen over hoe het contact is tussen afdelingen en hoe het staat met
het leren tussen afdelingen?
5. Gewenste leerklimaat
1. Waaraan zou in het huidige leerklimaat meer aandacht kunnen worden besteed
om het leerklimaat te bevorderen? Welke mogelijke verbeteringen ziet u?
2. Waar zou u zelf meer aandacht aan willen besteden om als leidinggevende het
leren van uw medewerkers te bevorderen?
3. Waar zou u zelf meer aandacht aan willen besteden om als collega het leren van
uw team te stimuleren?
4. Waar zou meer aandacht aan besteed moeten worden om uw eigen leren te
bevorderen?
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Bijlage II Vragenlijst Medewerkers
1. Huidig leerklimaat
Individuele factoren
1. In hoeverre vindt u het belangrijk om continu te blijven leren en ontwikkelen in
uw werk? Waarom (niet)?
2. Voelt u zich gestimuleerd tot leren en ontwikkelen binnen uw organisatie?
3. In hoeverre beïnvloedt het nieuws over Forta uw attitude ten opzichte van uw
werk?
Leeraanbod
Autonomie
1. Hoe ervaart u de ruimte die u heeft om invloed uit te oefenen op zaken die uw
werk aangaan, (zoals de werkmethode, de werkvolgorde, het werktempo)?
2. In hoeverre wordt u betrokken in beslissingen binnen de organisatie die uw werk
aangaan?
Hulp
1. Hoe ervaart u de beschikbare hulp (op de hoogte van leermogelijkheden,
gesprekken over leerbehoeften, gevarieerd werk, coaching) bij uw persoonlijke
ontwikkeling?
2. Wordt er gebruik gemaakt van een POP? Op welke wijze? Wat vindt u hiervan?
Tijd
1. Hoe ervaart u de werkdruk in uw functie en de tijd die er beschikbaar is om te
leren (zowel voor het volgen van opleidingen als tijd om tijdens het werk te leren
door te reflecteren, nieuwe werkwijzen op te pakken en zaken met anderen te
bespreken)?
Feedback
1. Hoe ervaart u de manier waarop u feedback ontvangt betreffende uw werk? (Van
wie? Draagt het bij aan uw leren?)
2. Vraagt u wel eens om feedback?
3. Geeft u wel eens feedback? Aan wie? Heeft het effect? Voorbeeld.
Sociale werkomgeving
Managementstijl
1. Hoe ervaart u de managementstijl van uw direct leidinggevende in het licht van
leren en ontwikkelen? Ziet uw voorbeeldgedrag van leren terug?
2. Hoe ervaart u de managementstijl van de directie/MT in het licht van leren de
ontwikkelen? Ziet uw voorbeeldgedrag van leren terug?

Team/afdelingstijl
1. Hoe ervaart u de manier van samenwerken op uw afdeling/team? Leert u van
115

van uw collega’s? Op welke wijze?
2. Hoe ervaart u de manier van samenwerken met andere afdelingen?
(info-uitwisseling/leren)
Cultuur
Ideeën
1. Zou u de organisatie als innovatief en openstaand voor nieuwe ideeën en
experimenten benoemen? Waarom wel/niet?
Identificatie met de organisatie
1. Voelt u zich verbonden met de organisatie/missie/uw eigen werk/eigen
collega’s?
(Bent op de hoogte van wat er speelt in de organisatie/andere afdelingen?)
Openheid en dialoog
1. Ervaart u de organisatiecultuur van Westwaard Wonen als open/veilig?
2. In hoeverre worden verschillen in zienswijze en conflicten gebruikt om van elkaar
te leren?
Tolerantie voor fouten
1. Hoe wordt er omgegaan met fouten die gemaakt worden?
(Fouten als leerkans of aanscherpen regels?)

2. Gewenst leerklimaat
1. Wat zou volgens u meer aandacht verdienen in het huidige leerklimaat ter
bevordering van uw eigen leren op de werkplek?
2. Wat zou volgens u meer aandacht verdienen in het huidige leerklimaat ter
bevordering van het leren van uw afdeling?
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Bijlage III Stellingenlijst Medewerkers
Beleving Leerklimaat
Persoonlijke gegevens
Leeftijd:
Aantal jaren werkzaam bij Westwaard Wonen:
Hoogst afgeronde opleiding:
Huidige functie:
Instructie
Graag wil ik u vragen om voor onderstaande stellingen betreffende het huidige
leerklimaat aan te geven in hoeverre u het er mee eens bent. Deze vragenlijst is niet
bedoeld als beoordeling van uw functioneren, maar tracht inzicht te verschaffen in
uw ervaring met het leerklimaat van Westwaard Wonen. De resultaten van deze
vragenlijst zullen geanonimiseerd, niet herleidbaar tot personen gepubliceerd
worden. De resultaten zullen uitsluitend in het kader van dit afstudeeronderzoek
gebruikt worden.
1= Helemaal mee oneens
2= Zeer mee oneens
3= Oneens
4= Deels mee oneens, deels mee eens
5= Eens
6= Zeer mee eens
7= Helemaal mee eens
Ik voel mij gemotiveerd om continu te leren en
mij te ontwikkelen binnen Westwaard Wonen.
Mijn motivatie om te leren op de werkplek komt
meer vanuit mijzelf dan dat dit mij wordt
opgelegd.
Ik ervaar de werkomgeving van Westwaard
Wonen als veilig.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Ik vind dat er voldoende ruimte is om een inbreng
te leveren in besluiten die binnen de organisatie
worden genomen die betrekking hebben op mijn
werk.

1

2

3

4

5

6

7

Ik ervaar mijn POP als een waardevol hulpmiddel
bij mijn ontwikkeling.

1

2

3

4

5

6

7

Er is tijdens mijn werk voldoende tijd beschikbaar

1

2

3

4

5

6

7
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om zelf of met anderen te reflecteren op de manier
waarop we ons werk doen en op beslissingen die
we maken.
De feedback die ik krijg draagt eraan bij dat ik mijn
eigen handelen kritisch bekijk en daar waar nodig
aanpas om tot betere resultaten te komen.
Ik merk dat de feedback die ik aan collega’s geef
door hen wordt opgepakt, wat leidt tot betere
resultaten.
De managementstijl van mijn leidinggevende
stimuleert mij.
Mijn leidinggevende besteedt voldoende aandacht
aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

De manier waarop wij op onze afdeling met elkaar
omgaan, zorgt ervoor dat ik veel van mijn collega’s
leer en zij van mij.

1

2

3

4

5

6

7

Ik ervaar Westwaard Wonen als een innovatieve
organisatie die openstaat voor nieuwe ideeën en
experimenten.
Ik voel mij aangemoedigd tot het inbrengen van
nieuwe ideeën.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Ik ervaar de organisatiecultuur van Westwaard
Wonen als open.
Verschillen in opvatting en conflicten worden
gebruikt om van elkaar te leren.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Ik voel een sterke verbondenheid en betrokkenheid
met Westwaard Wonen.
Wanneer ik met collega’s spreek dan bemerk ik dat
wij een sterke gemeenschappelijke visie delen over
het doel en de missie van Westwaard Wonen.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

In de organisatiecultuur van Westwaard Wonen
bestaat een gezonde tolerantie voor het maken van
fouten.
Ik wordt beloond voor wat ik niet fout doe en
daarom maak ik liever geen fouten.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Bijlage IV Resultaten Stellingenlijst Medewerkers
Onderstaand volgen de resultaten van de antwoorden die gegeven zijn op de
stellingenlijst, ingevuld door de medewerkers van de afdeling Projectontwikkeling
en de afdeling Bedrijfsbureau. Per stelling volgt een cirkeldiagram waarin de
resultaten worden weergegeven. Onder de diagram worden de resultaten meer
specifiek weergegeven.
Ik voel mij gemotiveerd om continu te leren en mij
te ontwikkelen binnen Westwaard Wonen.

1
Helemaal oneensOneens
4

Deels oneens, deels
eens
4

Eens-Helemaal mee
eens

Een medewerker geeft aan het helemaal eens te zijn met deze stelling. Een
medewerker is het hier zeer mee eens. Twee medewerkers zijn het hier mee eens.
Vier medewerkers zijn het hier deel mee oneens, deels mee eens. Een medewerker is
het hier mee oneens.
Mijn motivatie om te leren op de werkplek komt
meer vanuit mijzelf dan dat dit mij wordt
opgelegd.
0
0
Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens
9

Alle medewerkers zijn het eens met de stelling: vijf medewerkers zijn het er helemaal
mee eens, drie medewerkers zijn het er zeer mee eens, een medewerker is het er mee
eens.
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Ik ervaar de werkomgeving van Westwaard
Wonen als veilig.

1
0

Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

8

Acht medewerkers zijn het eens met deze stelling: vier zijn het helemaal mee eens,
twee zeer mee eens, en een is het er mee eens. Een medewerker is het hier niet mee
eens.
Ik vind dat er voldoende ruimte is om een
inbreng te leveren in besluiten die binnen de
organisatie worden genomen die betrekking
hebben op mijn werk.

0
3

Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

6

Een medewerker is het helemaal eens met deze stelling. Drie medewerkers zijn het
zeer eens met deze stelling. Twee medewerkers zijn het eens met deze stelling. Drie
medewerkers zijn het deels eens, deels oneens met deze stelling.

Ik ervaar mijn POP als een waardevol hulpmiddel
bij mijn ontwikkeling.
0
0
Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens
3

Deze stelling is voor zes medewerkers niet van toepassing, aangezien ze deze niet
bezitten.
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Er is tijdens mijn werk voldoende tijd
beschikbaar om zelf of met anderen te
reflecteren op de manier waarop we ons werk
doen en op beslissingen die we maken.
1
Helemaal oneensOneens

0

Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

8

Een medewerker is het helemaal mee eens, vier medewerkers zijn het hier zeer mee
eens en drie medewerkers zijn het met de stelling eens. Een medewerker is het
oneens met deze stelling.

De feedback die ik krijg draagt eraan bij dat ik
mijn eigen handelen kritisch bekijk en daar waar
nodig aanpas om tot betere resultaten te komen.

0
3

Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens

6

Eens-Helemaal mee
eens

Een medewerker is het helemaal met deze stelling eens, drie zijn het er zeer mee
eens, twee zijn het er mee eens. Drie medewerkers zijn het deels oneens, deels eens
met deze stelling.
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Ik merk dat de feedback die ik aan collega’s geef
door hen wordt opgepakt, wat leidt tot betere
resultaten.

1
Helemaal oneensOneens
5

Deels oneens, deels
eens

3

Eens-Helemaal mee
eens

Een medewerker is het zeer eens met deze stelling, vier medewerkers zijn het eens
met deze stelling. Drie medewerkers zijn het deels oneens, deels eens met deze
stelling. Een medewerker is het helemaal oneens met deze stelling.

De managementstijl van mijn leidinggevende
stimuleert mij.

Helemaal oneensOneens
4

4

Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

1

Vier medewerkers zijn het eens met deze stelling, waarvan twee van PO. Een
medewerker is het deels eens, deels oneens met deze stelling. Twee medewerkers
zijn het oneens met deze stelling. Twee medewerkers zijn het helemaal oneens met
deze stelling.
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Mijn leidinggevende besteedt voldoende
aandacht aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

0
2
Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens
7

Zeven medewerkers (twee van PO) zijn het deels oneens, deels eens met deze
stelling. Een medewerker is het er niet mee eens. Een medewerker is het er helemaal
niet mee eens

De manier waarop wij op onze afdeling met
elkaar omgaan, zorgt ervoor dat ik veel van mijn
collega’s leer en zij van mij.

1
Helemaal oneensOneens
4

Deels oneens, deels
eens
4

Eens-Helemaal mee
eens

Een medewerker is het hier helemaal mee eens (PO). Twee medewerkers zijn het hier
zeer mee eens (een van PO). Een medewerker is het hier mee eens. Vier medewerkers
zijn het hier deels mee oneens, deels mee eens. Een medewerker is het hier mee
oneens.
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Ik ervaar Westwaard Wonen als een innovatieve
organisatie die openstaat voor nieuwe ideeën en
experimenten.

1
1

Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

7

Drie medewerkers zijn het helemaal met deze stelling eens. Drie medewerkers zijn
het hier zeer mee eens. Een medewerker is het hier mee eens. Een medewerker is het
hier deels mee oneens, deels mee eens. Een medewerker is hier mee oneens (PO).

Ik voel mij aangemoedigd tot het inbrengen van
nieuwe ideeën.

0
2
Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens
7

Een medewerker is het hier helemaal mee eens (PO). Vier medewerkers zijn het hier
zeer mee eens. Twee medewerkers zijn het hier mee eens. Twee medewerkers zijn het
hier deels mee oneens, deels eens.

124

Ik ervaar de organisatiecultuur van Westwaard
Wonen als open.

0
3

Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

6

Drie medewerkers zijn het hier helemaal mee eens. Drie medewerkers zijn het hier
zeer mee eens. Drie medewerkers zijn het hier deels mee oneens, deels mee eens.

Verschillen in opvatting en conflicten worden
gebruikt om van elkaar te leren.

2
Helemaal oneensOneens

3

Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens
4

Een medewerker is het hier zeer mee eens. Twee medewerkers zijn het hier mee eens.
Vier medewerkers zijn het hier deels mee oneens, deels mee eens. Een medewerker is
het hier mee oneens. Een medewerker is het hier zeer mee oneens.
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Ik voel een sterke verbondenheid en
betrokkenheid met Westwaard Wonen.

0

1
Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

8

Vier medewerkers zijn het hier zeer mee eens. Drie medewerkers zijn het hier zeer
mee eens. Een medewerker is het hier mee eens. Een medewerker is het hier deels
mee eens, deels mee oneens.

Wanneer ik met collega’s spreek dan bemerk ik
dat wij een sterke gemeenschappelijke visie
delen over het doel en de missie van Westwaard
Wonen.

0
3

Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens

6

Eens-Helemaal mee
eens

Een medewerker is het hier zeer mee eens. Vijf medewerkers zijn het met deze
stelling eens. Drie medewerkers zijn het deels oneens, deels met deze stelling eens.
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In de organisatiecultuur van Westwaard Wonen
bestaat een gezonde tolerantie voor het maken
van fouten.
1
0

Helemaal oneensOneens
Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

8

Een medewerker is het helemaal eens met deze stelling. Drie medewerkers zijn het
zeer eens met deze stelling. Vier medewerkers geven aan het eens te zijn met deze
stelling. Een medewerker is het oneens met deze stelling.

Ik wordt beloond voor wat ik niet fout doe en
daarom maak ik liever geen fouten.

1
Helemaal oneensOneens
3

5

Deels oneens, deels
eens
Eens-Helemaal mee
eens

Een medewerker is het eens met deze stelling. Drie medewerkers zijn het deels
oneens, deels eens met deze stelling. Een medewerker is het oneens met deze stelling.
Vier medewerkers zijn het helemaal oneens met deze stelling.
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Bijlage V CD-rom met Opgenomen Interviews
Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen is ervoor gekozen de
respondenten enkel aan te duiden met nummers. Op de CD-rom zijn de interviews
met de volgende respondenten achtereenvolgend terug te vinden:
Track 1
Track 2
Track 3
Track 4
Track 5
Track 6
Track 7
Track 8
Track 9
Track 10
Track 11
Track 12
Track 13
Track 14

Leidinggevende 1
Leidinggevende 2
Leidinggevende 3
Leidinggevende 4
Leidinggevende 5
Medewerker 1
Medewerker 2
Medewerker 3
Medewerker 4
Medewerker 5
Medewerker 6
Medewerker 7
Medewerker 8
Medewerker 9
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The person who doesn’t make mistakes
is unlikely to make anything.

Paul Arden
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