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1 Inleiding

Om de concurrentie te slim af te zijn moeten organisaties in toenemende mate
investeren in hun personeel (Barney & Wright, 1998). Het succes van een organi-
satie hangt tenslotte af van de keuzes die werknemers maken en de acties die
zij ondernemen (Ruona & Gibson, 2004). Organisaties spelen hierop in door be-
ter gebruik te maken van de creativiteit en innovativiteit van hun medewer-
kers. Dat kan bijvoorbeeld door zich meer te richten op het ontwikkelen van
een werkomgeving waarbij individueel en collectief leren zoveel mogelijk cen-
traal staan (Tjepkema & Wognum, 1996; Simons, 2001). Ook het informele en zelf-
gestuurde leren door werknemers binnen de organisatie krijgt de laatste jaren
veel meer aandacht (Slotte, Tynjälä & Hytönen, 2004).

Deze veranderingen in de manier waarop organisaties omspringen met leren
hangen samen met nieuwe manieren van werken binnen organisaties. Men
streeft tegenwoordig vaker naar zelfsturing door medewerkers in het eigen
werk en naar een plattere organisatiestructuur met teams. Verantwoordelijk-
heden laag in de organisatie plaatsen maakt de organisatie flexibeler en beter
in staat te anticiperen op een veranderende omgeving. Door deze ontwikkelin-
gen krijgen steeds meer lijnmanagers verantwoordelijkheid over ‘HRD-taken’
(De Jong, Leenders & Thijssen, 1999; Gibb, 2003; Renwick, 2003). Doordat men le-
ren meer wil integreren in het dagelijkse werk krijgen de werknemers even-
eens andere verantwoordelijkheden op het gebied van leren (Buyens, Wouters
& Dewettinck, 2001).

Ook de rol van de human resource developer (HRD’er) binnen arbeidsorganisa-
ties is de laatste jaren aan verandering onderhevig (Slotte, Tynjälä & Hytönen, 
2004). Onder HRD’er verstaan we hier een professional die zich uit hoofde van
zijn functie bezighoudt met opleiding, leren en ontwikkeling van de werkne-
mers in een organisatie. De verwachting luidt al enige tijd dat een aantal tradi-
tionele rollen van de HRD’er zal verdwijnen en dat deze nieuwe rollen zal gaan
vervullen (Kieft & Nijhof, 2000). Naarmate organisaties zich meer op basis van
zelfsturing inrichten zouden werknemers zelf en hun leidinggevenden de
meer routinematige aspecten van HRD (zoals het organiseren van opleidings-
en ontwikkelingstrajecten voor medewerkers) kunnen oppakken (Tjepkema, 
1997).

Dit laat ruimte voor de HRD’er om zich op andere rollen te richten. Zo zou deze
in de nieuwe situatie meer als strategisch adviseur van het topmanagement
kunnen gaan functioneren dan als opleider en een meer faciliterende rol voor
individueel en groepsleren kunnen gaan spelen. Uit empirisch onderzoek van
Nijhof (2004) bleek echter dat de meeste HRD’ers nog steeds voornamelijk de
traditionele rollen vervullen, waarbij ze vooral bezig zijn met de uitvoering
van opleidingen. Volgens Buyens, Wouters en Dewettinck (2001) is nader onder-
zoek nodig om te kunnen verklaren waarom HRD’ers nog steeds vooral tradi-
tionele rollen vervullen.

Een van de factoren die in relatie staan tot de nieuwe rollen van de HRD’er is
het leernetwerk van de organisatie waar deze werkt (Poell, Pluijmen & Van der
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Krogt, 2003; Koornneef & Oostvogel, 2003). Volgens de leernetwerktheorie (Van
der Krogt, 1995; 2007) kan men het leren in elke organisatie typeren aan de hand
van vier ideaaltypische leernetwerken, vier verschillende ideaaltypen (die later
in dit artikel een toelichting krijgen); men zou kunnen verwachten dat de
HRD’er in elk leernetwerktype een andere rol vervult. Als het leernetwerk in
een organisatie bijvoorbeeld sterk bureaucratisch en geformaliseerd is, terwijl
men wel aan het proberen is om flexibeler organisatie- en productievormen te
introduceren, dan zou dat kunnen verklaren waarom de HRD’er nog geen
nieuwe rollen vervult in die nieuwe organisatiestructuur (Poell et al., 2003).
Overigens beperkt de discussie over veranderende rollen zich niet tot de
HRD’er; deze maakt deel uit van een breder debat over (gewenste) veranderin-
gen in de HR-functie. Ook hier spreekt men over veranderende HR-rollen en de
bijdrage die HRM kan leveren aan de organisatie (Guest & King, 2004; Caldwell, 
2003).

In dit hoofdstuk bespreken we de relatie tussen HRD-rollen en leernetwerkty-
pen aan de hand van literatuur en mede gebaseerd op eigen empirisch onder-
zoek (De Haas, 2006). Eerst verkennen we de twee hoofdbegrippen, HRD-rollen
en leernetwerktypen, en daarna gaan we in op hun onderlinge samenhang. We
sluiten af met enkele discussiepunten en richtingen voor verder onderzoek.

2 HRD-rollen

Een HRD’er houdt zich primair bezig met opleiding, leren en ontwikkeling van
medewerkers. Hytönen, Poell en Chivers (2002) omschrijven de HRD’er als volgt:
‘those who have full-time responsibility in their organisations for a wide range of HRD
activities, from training to education, from organization development to career develop-
ment’. Niet alleen HRD’ers zijn echter verantwoordelijk voor het leren in de or-
ganisatie; de werknemers zelf en de managers in de organisatie hebben ook
verantwoordelijkheden. De mate waarin zij verantwoordelijk zijn voor het le-
ren in de organisatie is afhankelijk van de manier waarop dat leren er georga-
niseerd is; dit kan verschillen per organisatie of afdeling. In veel organisaties
spreekt men bovendien niet specifiek van HRD’er, maar zijn andere termen
voor deze functie in omloop. Een veelvoorkomende functienaam in Nederland
is die van opleidingsadviseur. Echter ook namen als opleidingsfunctionaris en
trainer worden vaak gebruikt voor functies die zich bezighouden met oplei-
ding, leren en ontwikkeling van medewerkers (Kieft & Nijhof, 2000). In dit
hoofdstuk wordt de term HRD’er aangehouden, omdat dit de inhoud van de
functie in zijn geheel weergeeft; veel andere termen duiden slechts een be-
perkt deel van de functie aan.

Stark (2007) definieert het begrip rol als een samenhangend geheel van gedrags-
normen; gedragingen waarvan men verwacht dat een individu in een bepaalde
positie die zal vertonen. De rollen van een HRD’er hebben betrekking op de
taken en verantwoordelijkheden die deze heeft op het gebied van leren en ont-
wikkelen in de organisatie. Rollen zijn niet hetzelfde als functienamen, want
zij kunnen wisselen afhankelijk van het werk of het project. Dezelfde HRD’er
kan op het ene moment de ene rol vervullen en op het andere moment een
andere rol vervullen (Davis, Naughton & Rothwell, 2004).
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In veel artikelen wordt gesproken over traditionele en nieuwe rollen van de
HRD’er (Kieft & Nijhof, 2000; Tjepkema & Wognum, 1996; McLagen, 1996; Davis et
al., 2004). Onder de traditionele rollen verstaat men de rollen op het gebied van
het verzorgen van opleiding en ontwikkeling van medewerkers (Bergenhene-
gouwen, 2001). Voorbeelden van traditionele rollen zijn: opleidingsbehoeften
analyseren, leermateriaal ontwikkelen, opleiden, inkopen en evalueren (Tjep-
kema & Wognum, 1996). Deze traditionele rollen zijn echter evengoed aan ver-
andering onderhevig en ontwikkelen zich wel degelijk. Tjepkema en Wognum
(1996) noemen bijvoorbeeld de rol van opleider. Deze rol paste men oorspronke-
lijk vooral toe in een klaslokaal buiten de werkplek, terwijl tegenwoordig juist
de scheiding van werken en leren veelal zo beperkt mogelijk blijft binnen een
opleiding. Tevens is er binnen de opleidersrol explicieter aandacht gekomen
voor het bevorderen van het eigen leervermogen van werknemers.

Aan de nieuwe rollen van de HRD’er zijn in de literatuur vele invullingen gege-
ven (Kieft & Nijhof, 2000; Tjepkema & Wognum, 1996; McLagen, 1996; Davis et al., 
2004). Gemeenschappelijk hebben deze nieuwe rollen dat ze niet meer alleen
gaan over het verzorgen van opleiding en ontwikkeling van medewerkers,
maar dat ze meer aandacht besteden aan de rol die HRD kan spelen binnen het
totale bedrijfsproces (Bergenhenegouwen, 2001). De HRD’er gaat zich daarbij
meer richten op het ondersteunen van management en werknemers bij het
groepsgewijs leren en het creëren van een gunstige leeromgeving. Ook gaan
HRD’ers zich meer richten op het faciliteren en begeleiden van groepsproces-
sen als ondersteuning bij organisatieveranderingen. De HRD’er gaat kortom
meer functioneren als adviseur en facilitator van individueel en groepsleren.

Sambrook (2000; 2001) spreekt niet zozeer over een onderscheid in traditionele
en nieuwe rollen, maar ontwikkelde een kader dat aangeeft op wat voor ma-
nieren men HRD-rollen in een organisatie kan vervullen. Dit kader kent drie
ideaaltypen: tell (staat voor opleiding en ontwikkeling), sell (staat voor HRD) en
gel (staat voor strategisch HRD). Sambrook ziet HRD als een sociaal construct;
tell, sell en gel kan men dan zien als drie aparte ‘verhalen’ die weergeven op wat
voor manier HRD’ers handelen, denken en praten over HRD (Sambrook, 2000; 
2001):
1 Tell is een traditionele manier van opleiding en ontwikkeling, waarbij
HRD’ers trainingen verzorgen buiten de werkplek om en waarbij werknemers
zelf weinig in te brengen hebben in de training. De naam tell duidt hier ook op;
de HRD’er vertelt de werknemers wat ze moeten doen op het gebied van leren.
Garavan, Heraty en Barnicle (1999) ondersteunen de driedeling van Sambrook,
zij gebruiken er echter andere namen voor. Tell komt nagenoeg overeen met
wat Garavan et al. als classical management paradigm aanduiden.
2 Sell verwijst naar een meer bedrijfskundige benadering van ontwikkeling,
waarbij de HRD-afdeling onafhankelijk opereert en zijn diensten als het ware
verkoopt binnen de interne (en soms zelfs externe) markt. Ook de naam sell ver-
wijst derhalve naar de manier waarop de HRD’er zijn werk uitvoert. Sell is te
vergelijken met de marketing type philosophy van Garavan et al. (1999).
3 Gel is de meest recente ontwikkeling op het gebied van HRD. Vooral in de
literatuur is hier veel aandacht voor, in de praktijk lijkt deze werkwijze echter
nog niet zo vaak voor te komen. De HRD’er functioneert als een facilitator van
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alle soorten van lren en adviseert managers en individuen over manieren
waarop men individueel en collectief kan leren en kennis kan delen. De term
gel verwijst naar het vormgeven van leer- en interactieprocessen met de verschil-
lende managementlagen en met individuele werknemers. De HRD’er dient al
het leren in de organisatie samen te brengen en voor kennisdeling te zorgen.
Deze werkwijze komt overeen met het learning organisation perspective van Gara-
van et al. (1999).

Tell is te vergelijken met de traditionele rollen en gel omvat vooral de nieuwste
rollen. Sell ligt ertussenin: deze HRD-rol komt niet overeen met het traditionele
beeld maar evenmin met de nieuwste rollen. Overigens zal een HRD’er nooit
precies in het hokje passen van slechts één van de drie ideaaltypen; de ver-
wachting is echter wel dat één type dominant zal zijn bij elke HRD’er. Binnen
een organisatie kunnen verschillende rollen voorkomen, zowel waar het gaat
om één en dezelfde HRD’er, als binnen een groter systeem waarin verschillen-
de HRD’ers de nadruk leggen op andere rollen.

De driedeling van Sambrook laat zich goed vergelijken met de vier ideaaltypen
van Ulrich (1997) en met het model van Storey (1992), welke beide betrekking
hebben op de rollen van HR-professionals. Het model van Ulrich heeft twee di-
mensies: strategisch versus operationeel en mensen versus proces. Ook het mo-
del van Storey berust op twee dimensies: interventie versus geen interventie en
strategisch versus tactisch. Het verschil tussen beide modellen is dat het model
van Ulrich een ‘optimistisch’ model is, waarbij alle rollen proactief zijn; het
model van Storey daarentegen is een beschrijving van de rollen zoals hij die op
dat moment waarnam. Het model van Ulrich is meer voorschrijvend, zoals het
zou moeten zijn, terwijl het model van Storey meer beschrijvend is, zoals het
nu is.

Het model van Sambrook is het best te vergelijken met het model van Storey;
het geeft de HR-rollen weer zoals ze verwacht worden in de praktijk te zijn. De
rollen van ‘handmaidens’ en ‘regulators’ van Storey zijn te vergelijken met de
tell-rol van Sambrook; deze rollen zijn reactief en gaan over bestaande regels en
programma’s. De ‘advisors’-rol is het beste te vergelijken met sell; in beide ge-
vallen gaat het om interne consultants die op de hoogte zijn van recente ont-
wikkelingen. De rol van ‘change maker’ is te vergelijken met de gel-rol; men
richt zich actief op de strategie van de organisatie. Uit onderzoek van Caldwell
(2003) naar de rollen van Storey kwam naar voren dat de ‘regulator’-rol minder
voorkwam en dat de rol van ‘change agent’ meer voorkwam. Voor het model
van Sambrook geldt hetzelfde: een in mindere mate voorkomen van de tell-rol
en een in grotere mate voorkomen van de gel-rol.

In voorgaand onderzoek keek men bij de beschrijving van HRD-rollen vooral
naar de taken die de HRD’er vervulde (Van Ginkel, Mulder & Nijhof, 1994; Kieft
& Nijhof, 2000). Uit kwalitatief onderzoek is echter gebleken dat er veel meer
aspecten zijn die van belang zijn bij het beschrijven van een rol (Buyens et al., 
2001; Poell et al., 2003). Zoals eerder beschreven kan de inhoud van een functie
onderhevig zijn aan verandering (bijvoorbeeld de opleider die meer buiten of
meer op de werkplek opleidt). Wanneer men een rol dan beschrijft aan de hand
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van de functienaam zegt dit niet direct iets over de manier waarop men die
functie daadwerkelijk uitvoert. Op die manier wordt het ook moeilijk om ver-
andering van HRD-rollen weer te geven. Een beschrijving van taakgebieden
geeft evenmin een adequaat beeld van de daadwerkelijke HRD-rollen. Wan-
neer een HRD’er aangeeft vooral bezig te zijn met het ontwikkelen van leerma-
teriaal, dan lijkt dat een traditionele rol. Maar het maakt wel degelijk een ver-
schil uit of deze HRD’er dit alleen doet of dat hij in samenwerking met
werknemers leermateriaal ontwikkelt. Wanneer de werknemers betrokken
worden bij hun eigen leerproces, is de rol van leermateriaalontwikkelaar dan
nog wel zo traditioneel?

In dit hoofdstuk kiezen wij er daarom voor om het kader van Sambrook (2002)
te gebruiken als uitgangspunt bij het beschrijven van de HRD-rol. Dit kader
gaat namelijk verder dan alleen het bekijken van iemands taakgebieden of
functienaam. Sambrooks kader onderscheidt zoals boven kort beschreven drie
ideaaltypen, welke in tabel 1 verder zijn uitgewerkt aan de hand van vier the-
ma’s: strategie, structuur, stakeholders (belanghebbenden) en praktijken. Uit
gesprekken met HRD’ers bleek dat deze onderwerpen bepaalden op wat voor
manier ze hun werk deden (Sambrook, 2000).

Tabel 1 Drie HRD-rollen: tell, sell en gel (gebaseerd op Sambrook, 2000; 2001)

HRD-rollen

Tell Sell Gel

Strategie Klassiek manage-
ment

Marketingfilosofie Lerende- organisatie-
perspectief

Structuur Hiërarchisch;
Operationeel niveau

Contractuele relaties;
Tactisch niveau

Samenwerken;
Strategisch niveau

Stakeholders Leraar - leerling Koper - verkoper Partners

Praktijken Standaardprogram-
ma’s;
Aanbodgestuurd

Aangepaste program-
ma’s;
Vraaggestuurd

Gëıntegreerde pro-
gramma’s;
Kennisgestuurd

TELL

HRD opereert hier in een context waarin het senior management de organisa-
tiestrategie op een rationele manier bepaalt, om deze vervolgens top-down te
communiceren naar lagere managers en werknemers. HRD is een reactieve ac-
tiviteit die relatief los staat van de organisatiestrategie en gefocust is op huidi-
ge behoeften. De HRD-functie is onderdeel van een centrale staffunctie binnen
een hiërarchische structuur. De focus van HRD ligt op de bijdrage aan het ope-
rationele niveau van de organisatie. Wognum (2001) en Yorks (2005) geven beide
aan dat HRD zich kan richten op verschillende niveaus in de organisatie. Zij
onderscheiden het operationele, tactische en strategische niveau. Tell is vooral
werkzaam in de operatie. Dit houdt in dat de aandacht vooral ligt bij prestatie-
problemen van individuele werknemers of afdelingen op het uitvoerende ni-
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veau (Wognum, 2001; Yorks, 2005). De HRD-functie is afhankelijk van de organi-
satie, maar tegelijkertijd gëısoleerd daarvan. HRD is functioneel van aard,
wordt meestal vervuld door een specialist wiens taak het vooral is om op te
treden als leverancier van bestaande HRD-oplossingen indien managers daar-
om vragen. Het is een smal gebied waarin men huidige behoeften identificeert
en daar op een systematische manier aan tracht te voldoen. De focus ligt op de
korte termijn en een reactieve benadering van leren. De lerende is een passieve
ontvanger en heeft weinig invloed op het leerproces. Leren wordt vooral in het
klaslokaal aangeboden en minder op de werkplek. De aanname is dat men op-
leidingsbehoeften in detail op een functionele manier kan weergeven.

SELL

De focus van de HRD-activiteiten ligt hier op de bijdrage aan het tactische ni-
veau van de organisatie. Er is aandacht voor het analyseren van problemen en
ontwikkelingen rond de coördinatie en samenwerking tussen afdelingen (Wog-
num, 2001; Yorks, 2005). Er is geen expliciete link met de organisatiestrategie. De
focus ligt op een competente en efficiënte manier van interveniëren bij leren,
maar deze wordt niet gekoppeld aan bedrijfsdoelen en toekomsteisen. De HRD-
functie heeft vooral een marketingfilosofie, waarbij men streeft naar contrac-
tuele relaties met lijnmanagers en andere stakeholders in het proces. Hierbij
leveren HRD’ers interne consultancydiensten, functioneren ze als facilitators
en kopen ze, indien nodig, experts in. Zij gebruiken veel verschillende metho-
den om individuen te helpen leren op een manier die goed is voor hen. De lijn-
functies zijn mogelijke klanten van HRD. De HRD-functie is vaak zelfstandig,
kent een sterke kosten-batenfocus en een meer proactieve houding in vergelij-
king tot tell. Men streeft naar een betere verbinding met andere HR-activiteiten,
naar meer horizontale integratie. Sell is te vergelijken met het makelaarsmodel
(Van der Krogt & Plomp, 1989), waarin de nadruk ligt op de individuele lerende
en wat goed is voor deze persoon.

GEL

De focus van HRD ligt hier op de verbinding met bedrijfsdoelen en toekomstei-
sen om zo verticale integratie te bereiken. Men streeft naar het aannemen van
een lerende-organisatieperspectief en een proactieve houding tegenover orga-
nisatieverandering. HRD richt zich erop bij te dragen aan de ontwikkeling en
verwezenlijking van de organisatiestrategie. Er is aandacht voor de problemen
en ontwikkelingen die spelen op organisatieniveau en deze dienen als uit-
gangspunt voor HRD-activiteiten (Wognum, 2001; Yorks, 2005). Leren gebeurt
veelal in het werk, men bevordert de individuele verantwoordelijkheid voor
leren en het delen van kennis, men begeleidt en adviseert lijnmanagers bij het
creëren van een leercultuur. Er is een grote betrokkenheid van managers en
werknemers, die partners zijn in het leerproces. HRD is behalve op een compe-
tente en efficiënte manier van leren ook gericht op een effectieve manier waar-
bij individuen en groepen de juiste dingen leren. Leren wordt kortom een con-
tinu proces, gëıntegreerd in de hele organisatie.
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3 Leernetwerken

Sambrook en Stewart (2000) geven aan dat behalve de houding van de verschil-
lende actoren (managers, werknemers en HRD’ers) ook de leercultuur en werk-
organisatie van invloed zijn op de rollen van de HRD’er. Buyens et al. (2001) noe-
men deze factoren eveneens, als mogelijke reden voor het uitblijven van de
nieuwe rollen van de HRD’er in de praktijk. Deze factoren komen allemaal te-
rug in het leernetwerk van de organisatie. De leernetwerktheorie (Van der
Krogt, 1995; 2007) beschrijft de manier waarop het leren in een bedrijf of instel-
ling georganiseerd is. De theorie houdt rekening met verschillende manieren
van leren en organiseren, met de spanning tussen werk en leren en met de
verschillende actoren die betrokken zijn bij het organiseren van leren (Van der
Krogt, 1995; Garavan, Heraty & Morley, 1998). Naar verwachting hangt de organi-
satie van het leren in een bedrijf of instelling samen met de rol van de HRD’er
aldaar (Poell & Chivers, 2003). Een goede fit tussen beide zou behalve het func-
tioneren van een HRD’er ook de effectiviteit van HRD kunnen verbeteren.

De leernetwerktheorie ziet een organisatie als netwerk van actoren die met
elkaar in wisselende verbanden activiteiten ondernemen. Binnen zo’n netwerk
zijn sommige verbanden wat hechter; deze hechtere verbanden vormen deel-
netwerken. Het leernetwerk is er daar één van (Van der Krogt, 1995; 2007).

De leernetwerktheorie stelt dat de vormgeving van het leren in een organisa-
tie plaatsvindt in dat leernetwerk. Elke organisatie heeft een leernetwerk, dat
verschillende vormen kan aannemen afhankelijk van de actoren en de werk-
inrichting (Poell, Chivers, Van der Krogt & Wildemeersch, 2000). HRD’ers zijn
samen met managers en uitvoerende werknemers de belangrijkste actoren in
het leernetwerk die vormgeven aan leeractiviteiten (Poell et al., 2003). Een leer-
netwerk vormt zich in de loop van de tijd; naarmate het een vastere vorm
krijgt bëınvloedt het leernetwerk het gedrag van de actoren steeds meer (Van
der Krogt, 1998).

Een leernetwerk is te beschrijven aan de hand van de leerstructuren die een
organisatie kenmerken. Deze leerstructuren omvatten de inhoudelijke struc-
tuur, de organisatiestructuur en het leerklimaat (Van der Krogt, 1998; Poell et
al. 2000). De inhoudelijke structuur betreft de structuur van de beschikbare
leerprogramma’s en geeft aan wat voor leeractiviteiten er plaatsvinden: over
welke thema’s deze gaan en in welke mate ze aan de concrete werkinhoud zijn
gekoppeld. De organisatiestructuur beschrijft de verdeling van verantwoorde-
lijkheden en de taakverdeling tussen de actoren. Het leerklimaat duidt de ma-
nier aan waarop de actoren gewend zijn met elkaar te interacteren op het ge-
bied van leren en welke normen en waarden omtrent leren bij hun collectief
aanwezig zijn. De leernetwerktheorie onderscheidt op basis van de verschillen-
de manieren waarop leerstructuren vorm kunnen krijgen vier ideaaltypische
leernetwerken (zie tabel 2), namelijk een liberaal, verticaal, horizontaal en ex-
tern leernetwerk (Van der Krogt, 1998; Poell et al. 2000):
1 In een liberaal leernetwerk geven individuele medewerkers zelf vorm aan hun
leerprogramma (denk bijvoorbeeld aan makelaars in een maatschap, die ieder
hun eigen ‘winkeltje’ hebben). De ontwikkeling en uitvoering van leeractivitei-
ten ligt in hun eigen handen. De organisatie biedt leersituaties en faciliteiten
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aan, deze zijn echter niet onderling gekoppeld en het is aan de lerenden zelf
om de mogelijkheden te benutten. Er heersen liberale verhoudingen met wei-
nig verticale, horizontale en externe invloeden op het individu.
2 Een verticaal leernetwerk kenmerkt zich door de lineaire planning van leerac-
tiviteiten (denk bijvoorbeeld aan operators in een fabriek, die vooral procedu-
res moeten opvolgen en onder de knie krijgen). Het management ontwikkelt
het leerbeleid en de HRD’er vertaalt dit in vooraf te ontwerpen opleidingen
voor de medewerkers. Er bestaan gestructureerde leerprofielen en gestructu-
reerde leerprogramma’s voor werknemers. Wanneer lerenden van het stan-
daardprogramma willen afwijken zullen zij stevig moeten onderhandelen. Le-
renden zijn hier vooral ‘leerlingen’ die richting krijgen van leraren en
begeleiders in het leernetwerk.
3 Bij een horizontaal leernetwerk ontwikkelen groepen werknemers stapje voor
stapje hun eigen leerprogramma’s tijdens de uitvoering (denk bijvoorbeeld
aan een groep filmmakers met zeer uiteenlopende specialismen, die tezamen
een unieke productie willen realiseren). Er is geen vooraf ontwikkeld beleid;
dit ontwikkelt zich gaandeweg door ervaring wanneer men de activiteiten uit-
voert. De werkplek is een cruciale leersituatie en men past het leeraanbod aan
de ontwikkeling van de leergroepen aan. Het inhoudelijke thema waarover de
groepen leren is erg belangrijk en het ontwikkelen van gemeenschappelijke
opvattingen daarover en over de wijze van leren staat voorop.
4 In een extern leernetwerk coördineren beroepsverenigingen van buitenaf het
leren van hun professionals in de organisatie (denk bijvoorbeeld aan artsen
werkzaam in een ziekenhuis, die zich dienen te conformeren aan hun medi-
sche beroepsvereniging). Professionele associaties reiken leerprogramma’s aan
waarin zij innovaties op het vakgebied aan de professionals in een organisatie
introduceren. Nieuwe inzichten en methodieken in het vak zijn dus aanlei-
ding voor nieuwe leerprogramma’s. Buiten de organisatie ontstaan hier be-
leidsinitiatieven, ontwerpt men leerprogramma’s en coördineert men voor
een belangrijk deel de kwalificeringsprocessen.

Tabel 2. Leerstructuren in de vier leernetwerken (Van der Krogt, 2001)

Leernetwerken

Liberaal Verticaal Horizontaal Extern

Inhoudelijke
structuur

ongestructu-
reerd; individu-
gericht

gestructureerd;
functiegericht

thematisch; pro-
bleemgericht

methodisch; be-
roepsgericht

Organisatie-
structuur

losgekoppeld;
contractuele ver-
houdingen

gecentraliseerd;
geformaliseerde
verhoudingen

horizontaal; be-
geleidende ver-
houdingen

extern gericht;
professionele
verhoudingen

Leerklimaat ondernemend beheersend sociaal innovatief

De vier leernetwerken zijn, wederom, ideaaltypen. In de praktijk zal een orga-
nisatie nooit precies aan een enkel ideaaltype voldoen maar eerder een combi-
natie van meerdere netwerken kennen, waarin er waarschijnlijk wel een of
twee dominant zullen zijn (Van der Krogt, 2001). De leernetwerktheorie koppelt
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leernetwerken aan de aard van het werk in organisaties; bepaalde manieren
van werken gaan naar verwachting eerder samen met bepaalde leernetwer-
ken. In het kader van dit artikel gaan we hier niet verder op in (zie Van der
Krogt, 1995; 2007).

4 De relaties tussen HRD-rollen en leernetwerken

Het type leernetwerk in een organisatie hangt naar verwachting samen met de
rol van de HRD’er (Sprenger & Vonk, 2001). De verschillende leernetwerken stel-
len namelijk andere eisen aan de HRD’er (Poell et al., 2003).

Zo faciliteert de HRD’er in een liberaal leernetwerk het individuele leren van
de medewerkers. Hij legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de
medewerkers en helpt ze om individueel leren vorm te geven. HRD’ers kijken
hier dus vooral naar de belangen van de medewerkers en daarbij wordt HRD
niet gekoppeld aan de organisatiebelangen. Dit leernetwerk sluit daarom het
beste aan bij de sell-rol van de HRD’er.

In een verticaal leernetwerk levert de HRD’er alleen de opleidingen. De HRD’er
reageert op signalen vanuit de organisatie en past daar leeractiviteiten voor de
korte termijn op aan. Medewerkers hebben zelf nauwelijks invloed op de trai-
ningen die ze krijgen; deze worden van bovenaf opgedragen binnen een hiër-
archische structuur. Dit leernetwerk sluit dan ook het beste aan bij de tell-rol
van de HRD’er.

In een horizontaal leernetwerk is de rol van de HRD’er om teams van lerenden
te adviseren en ze door het leerproces heen te begeleiden. De HRD’er houdt
zich bezig met het ontwikkelen van een goede leeromgeving waar men in groe-
pen kan leren. Leerprogramma’s zijn niet van te voren ontworpen maar ont-
wikkelen zich gaandeweg in de samenwerking binnen een team van medewer-
kers, waaraan vaak ook het management deelneemt. De leeractiviteiten zijn
gericht op de organisatiebelangen en zijn probleemoplossend. Dit leernetwerk
sluit daarom het beste aan bij de gel-rol van de HRD’er.

In een extern leernetwerk is de rol van de HRD’er om professionals (inhoudelij-
ke experts) te helpen hun werk aan te passen aan externe innovaties gëıntrodu-
ceerd door hun beroepsverenigingen. De HRD’er past zijn methoden aan wat
goed is voor de lerende professional, waarbij hij vooral naar ontwikkelingen
buiten de organisatie kijkt. De aandacht van de HRD’er ligt vooral bij de indivi-
duele professionele ontwikkeling van de medewerkers en niet bij de organisa-
tiebelangen. Dit leernetwerk sluit om die reden het beste aan bij de sell-rol van
de HRD’er.

Om na te gaan of bovengenoemde relaties in de praktijk terug te vinden zijn,
hebben we tachtig leden van NVO2 (die zich als HRD’er werkzaam binnen een
organisatie identificeerden) op vrijwillige basis twee vragenlijsten laten invul-
len. Op basis van de theorie en het onderzoek van Sambrook (2000; 2001) hebben
we een gestandaardiseerde vragenlijst opgesteld om de rollen van HRD’ers te
kunnen meten. Kenmerken van de leernetwerken waarin zij functioneren heb-
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ben we eveneens vastgesteld aan de hand van een gestandaardiseerde vragen-
lijst, namelijk de Workplace Learning Structures Questionnaire (WLSQ, zie
Van den Bergh, 2008). De items behorende bij de twee vragenlijsten zijn opgeno-
men in de bijlage. Voor meer informatie over de gehanteerde onderzoeksmet-
hoden verwijzen wij naar De Haas (2006).

De conclusies van ons onderzoek zijn opvallend te noemen in het licht van eer-
der verricht onderzoek. Gemiddeld scoren de HRD’ers zichzelf het hoogste op
gel (dus de nieuwe rollen) en het laagste op tell (de traditionele rollen). Dit komt
niet overeen met de resultaten van Kieft en Nijhof (2000), waaruit bleek dat
HRD’ers destijds nog steeds veelal traditionele rollen vervulden. Hiervoor zijn
twee mogelijke verklaringen te geven. Ten eerste zou het verschil kunnen ma-
ken of men alleen naar de taakgebieden van de HRD’er kijkt (zoals eerder ge-
beurde) of dat men de rol van de HRD’er ruimer definieert (zoals in onze stu-
die). Bij onze respondenten blijken de nieuwe rollen van de HRD’er wel
degelijk naar voren te komen als belangrijk binnen de eigen praktijk. Ten
tweede zou het ook kunnen zijn dat de zes jaren, verstreken sinds Kieft en Nij-
hof (2000) hun onderzoek hielden, voor veranderingen in HRD-rollen hebben ge-
zorgd. Opvallend genoeg functioneren onze HRD’ers blijkens de onderzoeksre-
sultaten vooral in de context van een liberaal leernetwerk (eerder geassocieerd
met sell dan gel), hetgeen suggereert dat zij veel aandacht schenken aan het
individu als zelfsturende lerende. Het verticale leernetwerk kwam overigens
als laagste uit de bus, wat overeenkomt met de minst populaire HRD-rol (name-
lijk tell).

Als we de conclusies van ons onderzoek wat verder toelichten, dan blijken ten
eerste inderdaad de traditionele rollen (tell) vooral voor te komen in de context
van een verticaal leernetwerk. Als er in een organisatie een hiërarchische leer-
structuur aanwezig is dan past daarbij kennelijk een traditionele rol van de
HRD’er. Ten tweede komen de traditionele rollen (tell) juist minder voor binnen
een extern leernetwerk. De HRD’er moet hier kennelijk zo sterk naar ontwik-
kelingen binnen professies (dus buiten de eigen organisatie) kijken dat de veel
meer intern gerichte traditionele rollen daarmee slecht samengaan. In een ex-
tern leernetwerk zijn de professionals zelf ook vrij sterk bezig met hun eigen
leerproces. Zij vormen zelf de schakel tussen hun organisatie en hun externe
beroepsvereniging en moeten ervoor zorgen dat ze de relevante ontwikkelin-
gen op hun vakgebied bijhouden. Ten derde bleken de nieuwe rollen van de
HRD’er, zoals verwacht, vooral in de context van het horizontale leernetwerk
naar voren te komen. Wanneer werknemers in een organisatie veel groepsge-
wijs met leren bezig zijn, dan past daarbij kennelijk een faciliterende rol van
de HRD’er die op strategisch niveau functioneert. Ten vierde bleek de meer com-
merciële sell-rol van de HRD’er vooral te gedijen binnen het liberale leernet-
werk (conform de verwachting). Wanneer een bedrijf of instelling het leren los-
jes organiseert krijgt de HRD’er kennelijk een sterkere focus op het individu.
De vraag van de lerenden staat dan voorop en de organisatiestrategie blijft on-
derbelicht. Overigens, en ten slotte, stonden de hier bevestigde relaties los van
de branche waarin HRD’ers werken, terwijl de kans op een gel-rol groter werd
naarmate zij in een grotere organisatie werkten. Dit laatste is opvallend omdat
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men grote organisaties vaak eerder associeert met bureaucratie (tell) en kleine
organisaties met flexibiliteit (sell of gel).

5 Implicaties voor theorie rond HRD-rollen en leernetwerken

Een vraag die zich aandient naar aanleiding van onze bevindingen is of we de
gevonden samenhangen tussen leernetwerken en HRD-rollen mogen interpre-
teren als oorzaak-gevolgrelaties. En zo ja, wat is dan oorzaak en wat is gevolg?
Alleen een longitudinale onderzoeksopzet kan hierbij uitsluitsel geven, maar
we kunnen het antwoord op de vraag ook logisch proberen te beredeneren.
Dan lijkt het ons het meest waarschijnlijk dat het leernetwerk de rol van de
HRD’er bëınvloedt in plaats van andersom (vgl. Sambrook & Stewart, 2000;
Buyens et al., 2001; Poell & Chivers, 2003). Als we de oorzaak-gevolgrelatie om-
draaien levert dat onmiddellijk lastige situaties op.

Stel bijvoorbeeld dat een HRD’er in een verticaal leernetwerk een gel-rol wil
gaan vervullen; dan gaat hij zich dus meer richten op strategische en facilite-
rende aspecten van leren. Organisaties met een verticaal leernetwerk werken
echter met veel verschillende standaardprogramma’s waarin werknemers zelf
weinig inzicht hebben; zij zijn afhankelijk van de HRD’er die hen als een leraar
hierin wegwijs maakt. De HRD’er gedraagt zich in de gel-rol echter meer als
begeleider dan als leraar. Deze HRD’er verwacht dat werknemers zelf bezig
zijn met hun eigen leerproces, individueel en in groepen. De werkvloer is ech-
ter niet zo ingericht en werknemers zijn er niet op ingesteld om zo te leren.
Managers constateren in een verticaal leernetwerk alleen de problemen die
zich voordoen op de werkvloer en geven deze informatie door aan de HRD’er.
Zelf bemoeien ze zich verder niet direct met HRD. Wanneer de HRD’er echter
een gel-rol gaat vervullen moet de manager ook anticiperen op het leerproces
bij zijn werknemers. Hij moet tijd gaan besteden aan het creëren van een goed
leerklimaat voor hen. De manager zal dit in een verticaal leernetwerk echter
zien als een taak van de HRD’er en er geen tijd in willen investeren. Het gevolg
is dat managers hun werknemers niet goed kunnen of willen helpen, terwijl
werknemers zelf waarschijnlijk evenmin de middelen hebben om zichzelf te
helpen leren. Het lijkt er dus op dat de HRD’er die een gel-rol wil gaan vervullen
terwijl het leernetwerk hier niet bij aansluit eerst dat leernetwerk aangepast
zal moeten zien te krijgen. Soortgelijke redeneringen kunnen we opzetten
voor de tell- en sell-rollen in niet daarop ingerichte leernetwerken. We zouden
moeten onderzoeken in hoeverre een HRD’er het leernetwerk in zijn organisa-
tie kan bëınvloeden en bepalen; en hoe hij een gewenste verandering daarin
het beste kan aanpakken.

Het is natuurlijk heel wel mogelijk dat HRD-rollen door veel meer factoren tot
stand komen dan alleen door de leerstructuren in de organisatie. Het zou bij-
voorbeeld interessant zijn om de HRD-rol ook te bekijken in relatie tot de alge-
mene organisatiecultuur en -structuur. In hoeverre bepalen deze factoren in
de organisatie hoe men met leren en met de rol van de HRD’er omgaat? Ook de
invloed van de organisatiegrootte op HRD-rollen zouden we verder moeten uit-
diepen, gezien onze onverwachte resultaten op dit punt. Ten slotte is het zin-
vol om de ‘nieuwe’ rollen van werknemers en managers op het gebied van le-
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ren mee te nemen in verder onderzoek, aangezien de posities van en machts-
verhoudingen tussen deze actoren een belangrijke rol spelen in de totstandko-
ming van zowel HRD-rollen als leernetwerken (Van der Krogt, 2007).

Een andere vraag die we hier graag naar voren willen brengen heeft te maken
met de wellicht toch wat ambivalente sell-rol. In de literatuur en ook in ons
eigen onderzoek is deze opgevat als een aparte rol, niet duidelijk te scharen
onder de traditionele of nieuwe rol. Men zou de sell-rol echter ook kunnen be-
kijken als een soort overgangsfase, tussen de traditionele en nieuwe rollen in.
Dan zou men tell, sell en gel niet als drie losse ideaaltypen moeten opvatten,
maar veeleer als fasen of als punten op een continuüm. Toekomstig onderzoek
moet meer aandacht besteden aan de aard van de drie schalen (tell/sell/gel) en
hoe deze zich precies tot elkaar verhouden. Zijn het drie aparte typen of is het
beter om ze als een schaal te bekijken met tell en gel als uitersten en sell als een
tussenpositie of middenfase?

Ook uit onderzoek van Caldwell (2003) bleek bijvoorbeeld dat twee onderschei-
den rollen (zoals ‘advisor’ en ‘change maker’) vaak samen voorkomen. De rol-
len zijn niet zo mooi afgerond als de theoretische modellen zouden kunnen
doen vermoeden; de realiteit is gewoonweg complexer. De tell-rol zou men in
ons onderzoek bijvoorbeeld op kunnen vatten als een soort voorwaarde voor
het ontwikkelen van de sell- en gel-rollen. Als de operationele inbreng niet op
orde is, dan kan men de strategische inbreng ook wel vergeten. Het model van
Ulrich (1997) benadert HR-rollen op een vergelijkbare manier. Alle vier de rollen
zijn proactief en dragen bij aan de waarde van de organisatie, waarmee zijn
model heel optimistisch en toekomstgericht is. Het geeft echter ook aan dat
elk aspect van HR belangrijk is: niet alleen een strategische bijdrage is cruciaal,
maar ook de onderliggende administratieve functie van HR moet goed op orde
zijn.

Iets soortgelijks is er aan de hand met de leernetwerken. De keuze om naar
leernetwerken te kijken om de organisatie van het leren vast te stellen is ge-
maakt omdat uit de leernetwerktheorie een brede visie spreekt op leren en alle
betrokken actoren. Leernetwerken zijn al vaker onderzocht en bleken (ook in
onze studie) in de praktijk te herkennen te zijn. Ons onderzoek laat echter ook
zien dat de leernetwerken, net als de HRD-rollen, echte ideaaltypen zijn. De
praktijk is niet zo zwart-wit weer te geven als in de theorie wordt veronder-
steld; de realiteit is complexer dan de theorie doet voorkomen. Er is overlap
tussen de verschillende leernetwerken en ze komen tegelijkertijd voor. Een or-
ganisatie is eerder als een tussenvorm van twee of drie leernetwerken te ken-
schetsen dan als één type. Dit is ook de reden waarom ons WLSQ-instrument
niet vraagt naar hét leernetwerk van de organisatie, maar naar de mate waarin
elk leernetwerk aanwezig is.

Specifiek over het externe leernetwerk bestaan nog wat onduidelijkheden. Zo
geeft Van der Krogt (1995) aan dat er over het begeleiden en doorlopen van exter-
ne leertrajecten nog niet zoveel bekend is. Ook in ons onderzoek hebben de
analyses rond het externe leernetwerk enigszins ambigue resultaten opgele-
verd. We vonden alleen een negatieve samenhang met de tell-rol, niet zoals ver-
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wacht een positieve samenhang met de sell-rol. Het externe leernetwerk is so-
wieso een complex onderdeel van de leernetwerktheorie. Als een van de weini-
ge HRD-theorieën maakt deze zich namelijk druk over andere invloeden van
buitenaf op het leren en werken van organisatieleden dan wat er via manage-
ment en stafdiensten bij de werknemers aan nieuwe inzichten op tafel komt.
Professies (bijvoorbeeld van artsen) sturen mede wat er binnen organisaties
(bijvoorbeeld ziekenhuizen) aan leren plaatsvindt! Toekomstig onderzoek zal
extra aandacht aan het externe leernetwerk moeten besteden om beter inzicht
te krijgen in de precieze werking ervan. Vooral over de exacte verhoudingen
tussen de verschillende actoren is nog niet zoveel bekend. Professies zijn stu-
rend in dit leernetwerk, maar hoe liggen precies de relaties tussen de profes-
sional en het management? En tussen de professional en de HRD’er? Wie be-
paalt er uiteindelijk wat professionals moeten leren om goed te kunnen
blijven functioneren?

6 Praktische implicaties en aanbevelingen

Onze studie laat zien dat HRD-rollen bepaalde samenhangen vertonen met de
leernetwerken waarbinnen de HRD’er moet opereren. Dit betekent dat een
HRD’er niet zomaar vrij is om te bepalen hoe zijn rol in de organisatie is. Hij is
hierin afhankelijk van andere actoren (managers, werknemers, professies) en
van bestaande structuren in de organisatie. Wie een meer leergerichte organi-
satie wil, waarbij leren onderdeel is van het dagelijkse werk, zal eerder bij de
(her-)inrichting van het leernetwerk moeten beginnen dan alleen bij de rol van
de HRD’er. Wanneer bijvoorbeeld het verticale leernetwerk dominant is in een
organisatie, dan moet de HRD’er zich niet blind staren op zijn eigen gewenste
gel-rol. Als alleen de HRD’er probeert te veranderen wordt de organisatie niet
direct een meer lerende organisatie. Door goed naar het bestaande dominante
leernetwerk te kijken kan een HRD’er daarbinnen proberen mondjesmaat ́ın-
novatieve leerpraktijken te introduceren, waardoor gaandeweg zijn eigen rol
zal mee veranderen.

In een organisatie met een liberaal leernetwerk moet de HRD’er rekening hou-
den met de individualiteit van lerenden. Het is van belang dat hij leerprogram-
ma’s opstelt die zijn afgestemd op individuele behoeften en dus per persoon
kunnen verschillen. Deze HRD’ers moeten goed op de hoogte blijven van pro-
gramma’s die extern worden aangeboden en van de kosten en baten daarvan.
In een verticaal leernetwerk is het voor een HRD’er van belang dat hij inspeelt
op leergerelateerde prestatieproblemen die managers signaleren. Wanneer zij
problemen melden dient de HRD’er kant en klare leerprogramma’s aan te bie-
den die voor deze problemen een oplossing vormen. Er moeten voor verschil-
lende situaties standaardprogramma’s zijn die voor grote groepen bruikbaar
zijn. In een horizontaal leernetwerk is het voor de HRD’er van belang dat hij
goed op de hoogte is van de organisatiestrategie en de ontwikkelingen in en
rond de organisatie. Dit moet hij gaandeweg vertalen in HRD-beleid. De HRD’er
dient managers te helpen een gunstig leerklimaat te creëren en de eigen ver-
antwoordelijkheid van teams op het gebied van leren te bevorderen. De HRD’er
begeleidt het kennis delen tussen werknemers en stimuleert het gezamenlijk
leren en creëren van leersituaties. In een extern leernetwerk dient de HRD’er de
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professionals te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling, die zich
met name zal afspelen binnen de professie waartoe zij zich rekenen en op de
werkplek van de professional, waar men deze nieuwe werkmethoden zal moe-
ten leren toepassen.

Wanneer een organisatie naar een nieuwe (gel-)rol van de HRD’er toe wil, moet
het veranderingsproces dus beginnen bij het leernetwerk. Dit betekent dat alle
betrokken actoren (management, werknemers en HRD’ers) rekening moeten
houden met veranderingen. Werknemers zullen actiever bezig moeten gaan
met leren. Zij zullen meer in groepen samen gaan leren, waarbij kennisdeling
en probleemoplossend werken cruciaal zijn. Zij moeten niet afwachten tot een
HRD’er hen een leerprogramma voorschotelt, maar zelf meewerken aan hun
eigen ontwikkeling en de samenstelling van hun leerprogramma’s. Samenwer-
ken wordt alleen maar belangrijker, met andere werknemers maar ook met
het management en de HRD’er.

Voor het management betekent dit veranderingsproces eveneens meer samen-
werken met werknemers en de HRD’er. Goede communicatie is hierbij cru-
ciaal. De rol van de manager wordt meer coachend van aard, waarbij hij de
werknemers meer begeleidt dan opdraagt wat deze moeten doen. Het manage-
ment zal deze verandering moeten erkennen en willen ondersteunen, want
het zal extra tijd kosten om de werknemers op een andere manier te sturen.
Bovendien worden de machtsverhoudingen uiteraard aangepast.

Voor de HRD’er is het belangrijk om zich terdege te realiseren dat hij niet de
enige is in de organisatie die bepaalt welke HRD-activiteiten er plaatsvinden.
Zijn relaties met werknemers en managers bëınvloeden voor een aanzienlijk
deel de rol die hij kan vervullen. De HRD’er zal aan hen het belang van HRD
duidelijk moeten maken (vgl. Yorks, 2005). Alleen als het management in de or-
ganisatie daadwerkelijk het belang van HRD erkent zijn er mogelijkheden om
te veranderen.

Niet elke organisatie wil en moet echter veranderen in de richting van een le-
rende organisatie. De voordelen die in de literatuur hiervan worden genoemd
hoeven niet voor iedereen te gelden. Volgens de leernetwerktheorie (Van der
Krogt, 1995; 2007) is het leernetwerk in een organisatie gekoppeld aan de aard
van het werk in het primaire proces. De verandering naar een meer horizon-
taal leernetwerk zal dan misschien helemaal niet gunstig zijn voor een organi-
satie die nog sterk bureaucratisch opereert. Hoe men het leren in een bepaalde
organisatie het beste kan organiseren is contextafhankelijk en bovendien zul-
len verschillende actoren daar andere ideeën over hebben. Daar zou het ge-
sprek tussen werknemers, managers en HRD’ers dus over moeten gaan. De
HRD’er kan ons inziens een belangrijke rol vervullen bij het verzorgen van de
dialoog tussen deze actoren en bij het vervolgens opzetten van interventies om
hen het leernetwerk gaandeweg in de gekozen richting te laten aanpassen.
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Bijlage 1: Items behorende bij de vragenlijst HRD-rollen

STRATEGIE

1 De strategie van mijn organisatie ondersteunt concurrentie tussen af-
delingen.

2 De strategie van mijn organisatie kan het best omschreven worden als
‘klassiek management’.

3 Bij de strategiebepaling in mijn organisatie beslissen meerdere perso-
nen en afdelingen mee.

4 De strategie van mijn organisatie wordt top-down gecommuniceerd.
5 Opleiden en ontwikkelen kenmerkt zich in mijn organisatie door een

proactieve aanpak.
6 De strategie van opleiden en ontwikkelen in mijn organisatie kan het

best worden omschreven als: training & ontwikkeling.
7 De strategie van opleiden en ontwikkelen in mijn organisatie is gekop-

peld aan de bedrijfsstrategie.
8 De strategie van mijn organisatie wordt uitsluitend bepaald door het

senior management.
9 Opleiden en ontwikkelen in mijn organisatie is het beste te omschrij-

ven als: strategisch HRD.
10 Bij de strategiebepaling in mijn organisatie worden door het senior

management verschillende personen in de organisatie geraadpleegd.
11 De strategie van opleiden en ontwikkelen in mijn organisatie kan het

best worden omschreven als: HRD.
12 De strategie van mijn organisatie wordt gekenmerkt door de lerende-

organisatiebenadering.

STRUCTUUR

13 De structuur in mijn organisatie is het best te omschrijven als een bu-
reaucratische hiërarchie.

14 De HRD-functie heeft te maken met interne competitie in de organisa-
tie.

15 Opleiden en ontwikkelen is gëıntegreerd in de gehele organisatie.
16 Mijn werk met betrekking tot opleiden en ontwikkelen vindt plaats op

het strategisch niveau van de organisatie.
17 De relaties die ik heb met medewerkers zijn gebaseerd op vaste afspra-

ken.
18 De structuur in de organisatie is gekenmerkt door sterke scheiding

van functies.
19 Ik werk samen met mensen verspreid over de hele organisatie.
20 Opleiden en ontwikkelen is georganiseerd in een onafhankelijke busi-

ness unit.
21 Mijn werk met betrekking tot opleiden en ontwikkelen vindt plaats op

het operationele niveau van de organisatie.
22 In mijn organisatie zijn de grenzen tussen verschillende afdelingen on-

duidelijk.
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23 De HRD-afdeling staat los van de lijn.
24 Mijn werk met betrekking tot opleiden en ontwikkelen vindt plaats op

het tactische niveau van de organisatie.

STAKEHOLDERS

25 Ik betrek medewerkers actief in het leerproces.
26 Mijn voornaamste taak is het verzorgen van trainingen.
27 Ik werk samen met het management aan de ontwikkeling van de me-

dewerkers.
28 Ik ben vooral bezig met het ontwerpen en uitvoeren van opleidingspro-

cessen.
29 Ik maak kosten-batenanalyses voor de verschillende leerprogramma’s.
30 Ik bepaal op wat voor manier het leerproces van een medewerker ver-

loopt.
31 Ik ben vooral begeleider van individuele leerprocessen.
32 Ik maak medewerkers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid op

het gebied van leren.
33 Ik functioneer voornamelijk als interne consultant.
34 Ik plan en realiseer organisatieveranderingsprocessen.
35 Ik bepaal welke trainingen een medewerker doorloopt.
36 Ik ben vooral begeleider van teamleren.
37 Het management geeft mij concrete opdrachten met betrekking tot

opleiden en ontwikkelen.
38 Ik breng de vraag naar kennis en het aanbod van kennis binnen de or-

ganisatie bijeen.
39 Ik functioneer voornamelijk als opleider in mijn organisatie.
40 Een medewerker kiest uit de verschillende leerprogramma’s die ik aan-

bied.
41 Ik werk als adviseur op het gebied van opleiden en ontwikkelen.
42 Het management bemoeit zich niet met de invulling en uitvoering van

de trainingen en opleidingen.
43 Ik ben vooral ondersteuner bij de professionele ontwikkeling van me-

dewerkers.
44 Managers kunnen ook zonder mijn interventies opleidingsdiensten ex-

tern inkopen.
45 Ik werk samen met het management aan de ontwikkeling van de orga-

nisatie.

PRAKTIJKEN

46 Leren vindt vooral plaats op de werkvloer.
47 Ik gebruik bestaande leerprogramma’s in mijn werk.
48 Ik pas de leerprogramma’s aan aan de behoeften van de organisatie.
49 Ik bied medewerkers overzichten aan van de keuzes die ze hebben op

het gebied van opleiden en ontwikkelen.
50 Informeel leren is een belangrijk onderdeel van de leerprogramma’s.
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51 Leerprogramma’s bestaan uit activiteiten die in bestaande werksitua-
ties plaatsvinden.

52 Bij het leren staan de wensen van een medewerker voorop.
53 De leerprogramma’s die ik gebruik zijn voor iedereen hetzelfde.
54 Ik werk samen met managers aan het creëren van een goed leerkli-

maat.
55 Welke leerprogramma’s ik aanbied, hangt af van het beschikbare aan-

bod aan standaardprogramma’s.
56 Medewerkers kunnen zelf kiezen welke leerprogramma’s zij doorlopen.
57 Ik bied vooral trainingen aan die plaatsvinden buiten de werkplek.
58 Ik pas de leerprogramma’s aan aan de individuele wensen van een me-

dewerker.
59 Ik ontwikkel een leerprogramma samen met de medewerker.
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Bijlage 2: Items behorende bij de vragenlijst Leernetwerken (WLSQ)

INHOUDELIJKE STRUCTUUR

1 De werknemers in mijn organisatie leren in hun werk wat zij zelf be-
langrijk vinden voor hun functioneren .

2 Wat de werknemers in mijn organisatie leren in hun werk is bedoeld
om hun taken beter te kunnen uitvoeren.

3 Het teamfunctioneren staat centraal in wat de werknemers in mijn or-
ganisatie leren.

4 De werknemers in mijn organisatie passen hun eigen werk aan op
grond van wat zij aan nieuwe beroepsmethodiek mee krijgen.

5 Wat de werknemers in mijn organisatie leren is relevant voor hun per-
soonlijke ontwikkeling.

6 De werknemers in mijn organisatie krijgen de nodige kennis mee over
de manier waarop zij hun takenpakket moeten uitvoeren.

7 Leren heeft in het werk van de werknemers in mijn organisatie te ma-
ken met het afstemmen van hun eigen opvattingen op die van hun di-
recte collega’s.

8 Om te mogen blijven functioneren als professional moeten de werkne-
mers in mijn organisatie elk jaar nascholing volgen.

9 De werknemers in mijn organisatie leren in hun werk veel over zich-
zelf als persoon.

10 De onderdelen van de functie van de werknemers in mijn organisatie
bepalen wat zij in hun werk leren.

11 Wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk leren is nauw
verbonden met hoe hun team als geheel zich ontwikkelt.

12 Wat in de professie van de werknemers in mijn organisatie als ge-
meengoed wordt beschouwd drijft wat zij voor hun werk leren.

13 De eigen motivatie van de werknemers in mijn organisatie bepaalt
voor een belangrijk deel wat zij in hun werk leren.

14 Wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk leren is afhanke-
lijk van hun concrete takenpakket in de organisatie.

15 Wat er aan collectief ervaren problemen speelt, drijft wat de werkne-
mers in mijn organisatie van hun werk leren.

16 De werknemers in mijn organisatie leren in hun werk wat van belang
is om hun beroep beter te kunnen uitoefenen.

17 De werknemers in mijn organisatie kunnen als individuele werknemer
een sterk eigen invulling geven aan wat zij in hun werk leren.

18 Verbeterpunten die in het functioneren van de werknemers in mijn or-
ganisatie zijn gesignaleerd bepalen wat zij van hun werk leren.

19 De werknemers in mijn organisatie leren in hun werk wat voor de bre-
dere organisatie van belang is.

20 Vastgestelde beroepsinhouden bepalen voor een belangrijk deel wat de
werknemers in mijn organisatie in hun werk leren.

21 Wat de werknemers in mijn organisatie zelf leuk of interessant vin-
den, drijft wat zij van hun werk leren.



2.6 - 4. Rollen van HRD’ers in verschillende leernetwerktypen

Handboek Effectief Opleiden 46 /65 mei 2008 2.6 - 4.23

22 De werknemers in mijn organisatie leren in hun werk vaardigheden
die nodig zijn om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

23 Wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk leren is gekop-
peld aan afdelingsproblemen.

24 De werknemers in mijn organisatie leren in hun werk veel over hoe zij
als professional moeten functioneren.

ORGANISATIESTRUCTUUR

25 Wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk leren kunnen zij
zelf bepalen.

26 Er ligt een duidelijk ontwerp door een opleider of leidinggevende ten
grondslag aan wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk le-
ren.

27 Wat de werknemers in mijn organisatie als team leren, ontwikkelt
zich gaandeweg door samen aan organisatieproblemen te werken.

28 Bij wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk leren laten zij
zich graag inspireren door ‘oude rotten’ in het vakgebied.

29 De werknemers in mijn organisatie zijn zelf de enige die de rode
draad in al hun leeractiviteiten bewaken.

30 Wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk leren is van tevo-
ren door een opleider of leidinggevende voor hen uitgestippeld.

31 De teams in mijn organisatie nemen zelf het initiatief om een begelei-
der in te schakelen ter ondersteuning.

32 Inhoudelijke experts dagen de werknemers in mijn organisatie in hun
werk uit om een betere professional te worden.

33 De werknemers in mijn organisatie vragen hun leidinggevende of een
opleider hen te wijzen op interessante leermogelijkheden.

34 De werknemers in mijn organisatie beschouwen zichzelf als een trai-
nee die leert van wat een opleider of leidinggevende aan opleidingsmo-
gelijkheden aanbiedt.

35 Een begeleider laat de werknemers in mijn organisatie als team vrijuit
experimenteren met oplossingen voor de organisatieproblemen.

36 De werknemers in mijn organisatie zien zichzelf als beroepsbeoefe-
naars die graag willen leren van de echte meesters in het beroep.

37 De werknemers in mijn organisatie beschouwen zichzelf als een onder-
nemer die zelf initiatieven moet nemen om bij te blijven in zijn vak.

38 Anderen dan de werknemers in mijn organisatie zelf sturen wat zij in
hun werk kunnen leren.

39 De teams bepalen wat er gebeurt om werkproblemen op te lossen,
maar laten zich inspireren door suggesties en alternatieven van een
begeleider.

40 De beroepsgroepen zorgen ervoor dat de werknemers in mijn organisa-
tie kunnen deelnemen aan leeractiviteiten.

41 De werknemers in mijn organisatie kunnen hun werk zelf zo inrichten
dat zij daarvan blijven leren.

42 Praktisch alles wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk le-
ren is formeel vastgelegd binnen de organisatie.
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43 Voor de teams in mijn organisatie fungeert een adviseur of leidingge-
vende als begeleider bij het aanpakken van werkproblemen.

44 Er zijn collectieve regelingen binnen de professie van de werknemers
in mijn organisatie getroffen voor deelname aan nascholingsactivitei-
ten.

45 De verantwoordelijkheid om hun werk goed te kunnen blijven doen
ligt bij de werknemers in mijn organisatie zelf.

46 Wat de werknemers in mijn organisatie in hun werk leren wordt door
een opleider of leidinggevende aan hen overgedragen.

47 De werknemers in mijn organisatie beschouwen zichzelf als een team-
lid, dat leert van het gezamenlijk oplossen van lastige problemen waar
ze als team voor staan.

48 De werknemers in mijn organisatie moeten aansluiting zoeken bij acti-
viteiten van hun beroepsvereniging om zich te blijven kwalificeren
voor beroepsuitoefening.

LEERKLIMAAT

49 In de directe werkomgeving van de werknemers in mijn organisatie
wordt veel waarde gehecht aan eigen initiatief.

50 Leren is in het werk van de werknemers in mijn organisatie vooral na-
doen en oefenen.

51 Voor de werknemers in mijn organisatie is het vermogen om leren en
werken te integreren cruciaal als het gaat om je verdere ontwikkeling.

52 Om in deze organisatie verder te komen moet je als veelbelovend pro-
fessional worden gezien.

53 Leren is in het werk van de werknemers in mijn organisatie vooral zelf
doen en ervaren.

54 Bij de werknemers in mijn organisatie verloopt de verdere ontwikke-
ling langs duidelijk afgebakende paden.

55 Om in deze organisatie verder te komen moet je heel goed kunnen im-
proviseren in je werk.

56 Jezelf spiegelen aan beroepsontwikkelingen in het bepalen van wat en
hoe je leert wordt hier gewaardeerd.

57 Bij ons staat zelfbepaling voorop als het gaat om je verdere ontwikke-
ling.

58 Om in deze organisatie verder te komen moet je talent hebben voor
gehoorzaamheid.

59 Gezamenlijke verantwoordelijkheid in het bepalen van wat en hoe je
leert wordt hier gewaardeerd.

60 Het is hier normaal dat je de fijne kneepjes van het beroep leert van
een zeer ervaren professional.

61 Om in deze organisatie verder te komen moet je echt ondernemend
zijn.

62 Aanpassing aan de organisatiedoelen wordt hier gewaardeerd als het
om je eigen ontwikkeling gaat.

63 Bij ons moet je heel goed met continue onzekerheid in het werk kun-
nen omgaan.
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64 In de directe werkomgeving van de werknemers in mijn organisatie
wordt veel waarde gehecht aan je beroepshouding.

65 Individuele zelfstandigheid in het bepalen van wat en hoe je leert
wordt hier gewaardeerd.

66 Het is bij de werknemers in mijn organisatie normaal dat je een taak
pas doet als je er goed voor opgeleid bent.

67 In de directe werkomgeving van de werknemers in mijn organisatie
wordt veel waarde gehecht aan leren met elkaar.

68 Leren houdt in het werk van de werknemers in mijn organisatie vooral
in: jezelf van leerling via gezel tot zelfstandig beroepsbeoefenaar ont-
wikkelen.

69 Je mag in dit werk best een fout maken, als je er zelf maar van leert.
70 In de directe werkomgeving van de werknemers in mijn organisatie

wordt veel waarde gehecht aan volgzaamheid.
71 Leren is in het werk van de werknemers in mijn organisatie vooral ge-

zamenlijk reflecteren en problemen oplossen.
72 Bij ons staat beroepsinnovatie voorop als het gaat om je verdere ont-

wikkeling.
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