
In dit artikel verkennen we eerst wat leren nu eigenlijk is of zou 
moeten zijn en vervolgens zoemen we in op de vorming van een 
netwerk en de rol die een manager en HRD’er daarbij kan spe-
len. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst 
bij het leren in netwerken en komen uiteraard de conclusies uit 
het promotieonderzoek van Tjip de Jong aan bod. Het woord is 
nu aan hem.

Leren als sociaal proces
Ik benader leren altijd als sociaal proces. Iets wat tussen de neu-
zen plaatsvindt en niet tussen de oren. Kennis krijgt pas beteke-
nis in relatie tot anderen. Natuurlijk kunnen we een boek lezen 
of luisteren naar een docent, maar ik zet grote vraagtekens bij 

de effectiviteit daarvan, specifi ek op het gebied van organisatie-
vraagstukken. Organisaties kampen met grote vraagstukken. De 
doorsnee HRD-professional komt niet verder dan het aanbieden 
van een training. Professionals zitten daar meestal niet op te 
wachten. ‘We willen aan het werk! Laat ons met rust’ Waarom 
het werk bij leren niet radicaal als uitgangspunt nemen? Het le-
ren wordt vaak van bovenaf gedropt waardoor er automatisch 
een tegenreactie ontstaat en professionals in de weerstand gaan 
of simpel consumeren en hun tijd uitzitten. Het is net als vroeger 
op het schoolplein: Als jij mij duwt, duw ik altijd terug. Er ont-
staat geen sterke relatie waardoor kennis kan ontstaan. 

Vindt het leren plaats in een werkomgeving waarin een span-
nende taak ligt en deze opgelost kan worden met anderen, dan 
raken mensen gemotiveerd en ontstaat er leren. Relaties met an-
deren zijn dus ook in ons werk heel belangrijk en werken ook in 

Opinie
Tjip	de	Jong	over…
	 	 	 Het	spel	en	de	knikkers

‘Te veel pushen zorgt ervoor dat je achterover gaat leunen. Echte kennis maken doe je in het netwerk 
waar je deel van uitmaakt. Een krachtige manager is als een goede tuinman binnen de organisatie.’ 
Deze en meer uitspraken komen uit de mond van Tjip de Jong, gepromoveerd op een onderzoek naar 
de relaties tussen sociaal kapitaal en kennisproductie. De sleutel van innovatie is het sociale netwerk. 
Een zelforganiserend systeem dat gericht is op het oplossen van actuele problemen in het werk. 

wat	is	wat?

Push- en pull-benadering: terminologie	 uit	 de	 marketing	

over	 klantbenadering.	 Vertaald	 naar	 leren	 betekent	 dit:	 je	

kunt	niet	slim	zijjn	tegen	je	zin.	bij	een	push-benadering	van	

leren	is	sprake	als	de	manager	vanuit	zijn	eigen	kader	kennis	

en	vaardigheden	aanbiedt	aan	de	 inhoudelijke	professional.	

bij	een	pull-benadering	staat	de	vraag	van	de	lerende	uit	het	

werk	centraal	en	wordt	de	lerende	uitgedaagd	om	zelf	naar	

oplossingen	te	zoeken.

innovatie: radicale	vernieuwing	of	stapsgewijze	verbetering	

van	werkprocessen,	producten	of	diensten.	Problematisch	bij	

innovatie	 is	dat	dit	vaak	een	geheimzinnige	blackbox	blijft.	

Vandaar	de	omschrijving	van	kennisproductiviteit,	die	inno-

vatie	 benadert	 als	 leerproces	waardoor	 het	 in	 ons	 domein	

van	het	organiseren	van	leren	komt.

Kennisproductiviteit: het	leerproces	dat	leidt	tot	verbetering	

en	vernieuwing	van	werkprocessen,	producten	of	diensten	en	

toegenomen	vermogen	van	lerenden	om	in	de	toekomst	in	te	

innoveren.	Kennisproductiviteit	kun	je	dus	onderverdelen	in	

twee	soorten:

-	 verbeteringen	en	vernieuwingen	van	producten,	diensten	

en	werkprocessen;

-	 toegenomen	 vermogen	 van	 netwerkdeelnemers	 om	 te	

verbeteren	en	te	vernieuwen	in	de	toekomst.

netwerken: relaties	die	je	hebt	met	mensen	(binnen	en	bui-

ten	het	werk)	die	 je	 in	kunt	zetten	om	vraagstukken	 in	het	

werk	mee	op	te	lossen.	

v	de	kwaliteit	en	waarde	van	de	relaties	in	netwerken.	Tjip	de	

Jong	onderscheidt	in	zijn	onderzoek	drie	soorten	relaties:

-	 bonding	relaties:	deze	relaties	verbinden	mensen	van	de-

zelfde	achtergrond,	zoals	familie,	goede	vrienden,	een	af-

deling	of	een	team;

–	 bridging	 relaties:	 deze	 relaties	 verbinden	 mensen	 van	

dezelfde	achtergrond,	maar	losser,	zoals	mensen	met	de-

zelfde	interesse	of	van	verschillende	afdelingen;

–	 linking	relaties:	deze	relaties	verbinden	mensen	met	ver-

schillende	achtergronden,	zoals	mensen	van	verschillende	

culturele	achtergronden	of	verschillende	organisaties.
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de werksituatie door. Sterker nog, de productie kan omlaag gaan 
als we die belangrijke ontmoetingsmomenten met anderen niet 
hebben. Leren en organisatieontwikkeling zijn systemisch aan 
elkaar verbonden. En ik zie dat netwerken waarin mensen leren 
ook over de traditionele organisatiegrenzen heen gaan. Organi-
saties in de context van kennisproductiviteit bestaan helemaal 
niet. Klanten, studenten of patiënten zijn ontzettend belangrijk 
voor innovatie. Echter we willen graag controle houden. Sociale 
leerprocessen laten zich helaas niet zo makkelijk controleren. 
Het steeds complexer worden van werkprocessen vraagt een be-
nadering die uitgaat van krachtige netwerken in het dagelijks 
werk. Door de focus te leggen op het snappen en uitvoeren van 
deze werkprocessen vindt er vernieuwing en leren plaats. Dit 
doe je door vragen te stellen en niet door van bovenaf iets op 
te leggen. Dus door een pull-strategie in plaats van een push-
strategie. 

Een mooi voorbeeld van het mislukken van de push-strategie heb 
ik ondervonden als economiedocent. Al dat lesgeven bleef maar 
niet hangen. Pas toen de leerlingen een eigen onderneming met 
elkaar gingen bouwen, kwam er energie vrij en werd er geleerd. 
Iedereen slaagde voor zijn examen! Voor het organiseren van le-
ren betekent dit dus dat je de conclusie kunt trekken dat leren 
niet hetzelfde is als opleiden. En ik wil verder gaan: dat leren per 
defi nitie in het werk moet plaatsvinden. Sociale relaties spelen 
daarin een belangrijke rol.
 
Leren in netwerken
De conclusie die je kunt trekken uit het voorgaande, is dat een 
netwerk een betere manier is om in een organisatie leren vorm 
te geven en te komen tot kennisproductie dan de formele bena-
dering door trainingen of geplande leeractiviteiten aan te bie-
den. Netwerken bestaan eigenlijk altijd in organisaties. Mensen 
die voor elkaar kiezen omdat ze iets willen weten of uitzoeken. 
Of met elkaar willen werken omdat ze elkaar kennen van ande-
re, soms virtuele, netwerken. Met name jongeren in organisaties 
zijn gewend aan het zoeken naar een groep waar ze hun vragen 
kunnen neerleggen en oplossen. 
Op het moment dat mensen zelf kunnen kiezen met wie ze in 
een netwerk aan een vraagstuk willen werken en er sprake is van 
een haal- en brengmechanisme in het netwerk, is er een basis 
voor een leergemeenschap. Deze netwerken gaan over afdelin-
gen heen en ook buiten de eigen organisatiestructuur om. 
Eén van de succesfactoren die in mijn onderzoek naar voren 
kwam, is dat kennis van buiten een netwerk het netwerk krach-
tiger maakt. Er wordt dan meer kennis geproduceerd, met duur-
zame oplossingen om het werk beter uit te voeren. Bestaat een 
netwerk uitsluitend uit mensen werkzaam in eenzelfde organi-
satie of afdeling, dan ligt het gevaar van navelstaren op de loer. 
Een ander element om rekening mee te houden is dat de ‘wat-
vraag’ tegenwoordig morgen al weer achterhaald is. De ‘wie-
vraag’ is in netwerken veel belangrijker en blijft ook min of meer 
constant. 

Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die een netwerk een 
krachtige bron van leren maken. Ik noem er een aantal:
– Vakmanschap. Bij het oplossen van een actueel probleem in 

de werksituatie moet er gebruikgemaakt worden van vak-
mensen, de deskundigen die er verstand van hebben en er 
dagelijks tegenaan lopen. Zo was er in mijn onderzoek een 
verpleegkundige casus waarin het probleem van de ‘dwang of 
drang’-verpleging opgelost moet worden. Gebruikmaken van 

de echte vakmensen die er dagelijks mee te maken hebben is 
dan essentieel. Ook in een supermarkt gaat het om de werk-
vloer, de vakkenvuller weet vaak meer dan de winkelmanager. 
Deze vakkennis van de werkvloer gebruiken in een (leer)net-
werk is essentieel voor het vinden van een goede oplossing. 
De manager is in die zin geen inhoudelijk vakman, en moet 
dan ook ondersteunend zijn aan professionals in het primaire 
proces.

– Wederkerigheid. Dit is eigenlijk de basis van alle netwerken. 
De start ligt bij het gaan geven, dan komt er vanzelf een mo-
ment waarop je gaat ontvangen en er een stroom van infor-
matie en kennis voorbij komt. Dit kost wat, je moet, net als in 
alle relaties, investeren!

– Persoonlijkheid. Een netwerk is altijd persoonsgebonden. Je 

over	Tjip	de	Jong
        

Dr.	 Tjip	 de	 Jong	 (1980)	 is	 als	 adviseur	 en	 onderzoeker	

sinds	 2005	 verbonden	 aan	 Kessels	 &	 Smit	 The	 Learning	

Company,	een	 internationaal	adviesbureau	dat	 individuen,	

teams	en	organisaties	ondersteunt	rondom	leer-	en	ontwik-

kelvraagstukken.	In	april	2010	is	Tjip	gepromoveerd	aan	de	

universiteit	Twente	met	het	proefschrift	Linking	Social	Ca-

pital	to	Knowledge	Productivity:	een	weergave	van	een	vier-

jarig	onderzoek	dat	dieper	ingaat	op	sociale	leerprocessen	

in	netwerken	en	de	relatie	met	innovatieprocessen.	
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hij opereert als ware hij een tuinman die zorgt voor de vrucht-
bare grond zodat een netwerk kan ontstaan en de medewerkers 
het netwerk gebruiken om hun werksituatie te verbeteren. Hij 
creëert ruimte en moedigt aan, faciliterend leiderschap is essen-
tieel bij leren in netwerken. Weten wat er speelt op de werkvloer 
is van cruciaal belang. Ook voor de HRD’er is er een andere rol, 
als facilitator van het netwerk. De HRD’er moet dan wel afscheid 
nemen van het idee dat er alleen in (formele) opleidingen wordt 
geleerd. 

Kan alles dan geleerd worden in een netwerk? Het stereotiepe 
probleem van vijftigers met het gebruik van nieuwe ICT-appli-
caties bijvoorbeeld? Het antwoord is ja, ook dat kan binnen een 
netwerk opgelost worden. De sleutel zit hem dan in het werkpro-
ces, op die plekken waar we urgentie voelen. Welke belemme-
ringen worden daar ervaren door gebrek aan vaardigheden? Wie 
heeft last van het probleem en de energie om het op te lossen? 
Door het netwerk een oplossing te laten zoeken voor die belem-
meringen, verbonden aan de primaire problemen in het werk, 
kan naar een integrale oplossing worden gezocht. Zolang het be-
heersen van een vaardigheid maar niet losgekoppeld wordt van 
het onderliggende organisatievraagstuk, kan ook hier in netwer-
ken worden geleerd. Dit vraagt van management en HRD een 
vragende houding: vragen stellen op de werkvloer is belangrijker 
dan altijd maar het antwoord willen geven.

Wat kan er wel en niet met netwerken?
Netwerken zijn niet altijd de oplossing voor leervraagstukken in 
een organisatie. Uit mijn onderzoek komt ook naar voren dat 
netwerken soms helemaal niet succesvol werken aan een vraag-
stuk. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Er zijn natuurlijk 
hele goede netwerken die absoluut de verkeerde dingen doen. 
Denk bijvoorbeeld aan de maffi a of de Hell’s Angels, hele sterke 
netwerken maar niet gericht op maatschappelijk nut bijvoor-
beeld. We moeten ons wel realiseren dat voor de maffi a zelf, het 
netwerk geen schaduwkanten heeft. Zij ervaren voordeel. Er zijn 
door de deelnemende organisaties van mijn promotieonderzoek 
enkele conclusies geformuleerd over het wel en niet werken van 
netwerken die de moeite zijn te noemen:
1. Netwerken vragen om een sterke verbinding met het uiteinde-

lijke dagelijkse werk. 
2. Netwerken die werken aan verbeteringen en vernieuwingen 

dienen zichtbaar te zijn in de organisatie en actief hun resul-
taten te communiceren. 

3. Formele en informele waardering zijn belangrijk om deelne-
mers betrokken te houden. 

4. Netwerkbijeenkomsten vragen om actieve procesbegeleiding. 
5. Netwerken organiseren een werkdynamiek die in lijn dient te 

zijn met de strategie van de relevante organisatie. 
6. Actieve ondersteuning en participatie van het management is 

cruciaal.

Netwerken zonder bridging of linking verbindingen creëren ken-
nis die lastig wordt geabsorbeerd door externe partijen binnen 
en buiten de organisatie, zoals relevante collega’s, managers, 
klanten, samenwerkingspartners of teams. Netwerkdeelnemers 
vinden het moeilijk om een radicale verandering in een werk-
proces, product of dienst te omschrijven. Daarbij kan er fl ink wat 
tijd verstrijken voordat een netwerk succesvol is in het daadwer-
kelijk verbeteren of innoveren van een werkproces, product of 
dienst.
Waar ik voor wil oppassen is dat netwerken en vakmanschap 

wordt uitgenodigd op basis van jouw ervaring en expertise. 
Als je in de fi le staat, kan een collega het niet zonder meer 
van je overnemen. Jij verbindt je als persoon aan het netwerk 
en het oplossen van het vraagstuk en dat geldt ook voor de 
andere mensen in het netwerk.

– Een concrete werkgerelateerde vraag moet aanwezig zijn en 
opgelost worden in het werk. Je werk moet beter gaan als het 
probleem dat je in het netwerk aan de orde stelt, er niet meer 
is.

Fasen in netwerken
Een netwerk start met een initiatiefnemer, iemand die ergens 
tegenaan is gelopen in het werk en hiervoor een oplossing wil be-
denken. Overigens kunnen er ook meer initiatiefnemers zijn. In 
mijn onderzoek blijken succesvolle netwerken een relatief kleine 
kern te hebben van deelnemers, met daaromheen een netwerk 
van betrokkenen die participeren. De grote kan variëren van 15 
tot 150 deelnemers! 
In de tweede fase zoekt de initiatiefnemer de juiste mensen in 
en buiten de organisatie die hem kunnen helpen om zijn vraag-
stuk op te lossen. Dit uitnodigingsproces is zeer belangrijk en 
vraagt zorg en aandacht. Het verbinden van bedrijfs- en andere 
belangen aan de vraag van de initiatiefnemer en de leden van 
het netwerk is de volgende fase in de vorming van het netwerk. 
Ook het in kaart brengen van alle issues die rondom het vraag-
stuk aanwezig zijn vindt in deze fase plaats. 
In de creatiefase wordt er gewerkt aan oplossingen. Deze kunnen 
liggen in de opleidingssfeer maar ook gewoon meelopen met col-
lega’s of een andere aanpak uitproberen. 
In de laatste fase worden de gekozen oplossingen duurzaam ver-
bonden aan de organisatie. Meestal betekent dit dat het werk-
proces verbeterd is en de nieuwe kennis hiervan deel uitmaakt. 
Het netwerk zou in principe daarna gewoon opgeheven kunnen 
worden. Bij een nieuwe vraag en nieuwe initiatiefnemers kan er 
dan weer een nieuw netwerk starten.

Omdat een netwerk sterk persoonsgebonden is, ontstaat er een 
verschuiving in de rollen van management en HRD-functionaris. 
Traditioneel past een beheersmatige structuur, maar bij de ma-
nier van leren in netwerken zoals hierboven beschreven is dit 
niet langer waardevol. Voor een manager is het belangrijk dat 

ontwerpaanpak:	netwerkfasen	(II)

Het	netwerkgroeimodel	gaat	uit	van	vijf	fasen	(die	als	een	

hartslag	 elkaar	 opvolgen):	 (1)	 initiatiefnemen,	 (2)	 uitnodi-

gen,	(3)	verbinden,	(4)	creëren	(ook	wel	kennisdelen	en	ont-

wikkelen)	en	(5)	uitstralen	
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zame bekwaamheden bij de leden van het netwerk mits de 
te ontwikkelen innovaties of producten nodig waren in het 
directe werkproces. De relatie met werk is dus voorwaarde-
lijk voor een succesvol netwerk. Elk kennisproductief netwerk 
kent een initiator en een werkgerelateerde vraag. 

6. Het zelf kunnen kiezen van de netwerkdeelnemers is erg be-
langrijk voor het eigenaarschap en dus voor een succesvol 
leernetwerk.

tot slot
Het lijkt erop dat opleiden met de opkomst van sociale media en 
de gratis cursussen via internet wel eens overbodig zou kunnen 
worden. Opleiden slaagt er niet genoeg in om mensen te enthou-
siasmeren om te leren. Leren in netwerken, in het dagelijks werk 
zou wel eens het leren van de toekomst kunnen worden. We kun-
nen ons dus maar beter voorbereiden op andere manieren van 
leren organiseren. Voor de manager en HRD’er is het beste advies 
in mijn optiek: ga de werkvloer op en ga meedoen met het echte 
werk. Daar waar gewerkt wordt, wordt ook geleerd. Organiseer 
het toeval, word een tuinman van het leerlandschap en faciliteer 
interactie.

containerbegrippen worden waardoor het een geformaliseerd 
leren wordt binnen een organisatie. Dat is een van de oorzaken 
voor het niet-slagen van een netwerk. Sterker is om het leren in 
netwerken te zien als een soort bril om naar werkprocessen te 
kijken en deze te verbeteren. Blijf uitgaan van het echte werk en 
laat mensen hun mensen kiezen waarmee ze bedrijfsprocessen 
willen verbeteren. Dat geeft de meeste kans op succes. Leren van 
elkaar is noodzakelijk. Dit vraagt om sterke netwerken. Motiva-
tie is ook zo’n belangrijke voorwaarde: ‘je kunt nu eenmaal niet 
slim zijn tegen je zin’, zei Joseph Kessels al en dit is ook hier van 
toepassing. Mensen moeten het zelf willen en de drive hebben 
om te gaan voor de verbetering.

conclusies
Uit het onderzoek naar netwerken zijn een aantal conclusies 
getrokken waarmee organisaties hun voordeel kunnen doen als 
ze willen starten met leernetwerken. Zo is er uit het onderzoek 
naar voren gekomen dat linking verbindingen een belangrijke 
conditie zijn om te komen tot verbeteringen en vernieuwingen 
van producten, diensten of werkprocessen. Linking verbindingen 
zijn verbindingen tussen mensen met verschillende achtergron-
den en van verschillende organisaties. Start je een netwerk, zorg 
dan dat er verschillende mensen deel uitmaken van je netwerk. 
Een zestal aanvullende conclusies is ook de moeite waard te noe-
men:
1. Zorg voor een ontwerp dat het mogelijk maakt om activiteiten 

te baseren op een grof tijdschema om het mogelijk te maken 
de voortgang actief te monitoren.

2. Creëer een eenduidige structuur voor elke bijeenkomst en sti-
muleer netwerkdeelnemers om zelf de bijeenkomsten te faci-
literen.

3. Refl ecteer regelmatig op het proces en de ontwikkelde inhoud 
maar voorkom dat er een ‘overkill’ aan refl ectie plaatsvindt 
zodat de motivatie van deelnemers negatief beïnvloed wordt.

4.  Houd het eigenaarschap binnen het netwerk en voorkom ex-
terne bemoeizucht van collega’s en experts die niet wensen te 
participeren in het netwerk.

5. Sociale leerprocessen in netwerken die leiden tot verbeterin-
gen en innovaties leiden ook tot de ontwikkeling van duur-

Het	beste	bedrijfsrestaurant	van	Nederland	

Het	hoofdkantoor	van	een	grote	vervoerder	heeft	een	onge-

loofl	ijk	goed	bedrijfsrestaurant.	Het	is	mooi,	klantgericht	met	

steeds	net	iets	anders	op	je	bord.	Het	is	een	innovatief	restau-

rant.	Een	bezoekje	aan	de	manager	maakte	veel	duidelijk	over	

de	wijze	waarop	er	wordt	geleerd	en	medewerkerinitiatieven	

worden	aangemoedigd.	wat	het	restaurant	bijzonder	maakt,	is	

dat	de	manager	ook	bijna	altijd	op	de	vloer	is,	verstand	heeft	

van	 het	 vak,	maar	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	wat	 er	 ge-

beurt	bij	zijn	professionals	neerlegt.	Initiatieven	zoals	nieuwe	

broodjes,	 een	 verbeterde	menukaart	 of	 iets	 anders,	 afkom-

stig	van	een	medewerker,	worden	aangemoedigd.	Doel	van	de	

manager	is	zelfsturing	en	eigenaarschap	te	bevorderen.	Ieder	

kijkt	op	een	eigen	niveau	slim	naar	het	werk	dat	gedaan	moet	

worden.	Hiermee	is	het	bedrijfsrestaurant	tot	het	beste	van	

2009	uitgeroepen	en	is	het	een	prettige	omgeving	voor	klant	

en	medewerker.
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