
O n t w i k k e l e n  va n  o n t w i k k e l e n  

i n  o r g a n i s at i e s ,  d at  d o e  j e  z o !

Logisch, want bij iedere verandering is de 

vraag: hoe verhoud ik me er toe en wat heb ik 

te doen om me thuis te voelen in mijn werk in 

die toekomst? Ontwikkelen is een onderdeel 

van ons werk geworden. Zo bekeken hebben 

we het vooral over wat we hebben te 

ontwikkelen.

Maar hoe staat het gesteld met ontwikkelen? 

Zijn we er goed in? Zijn we effectief? Is het op 

gewenst niveau? Is ontwikkelen binnen jouw 

organisatie toekomstbestendig genoeg? Hoe 

zit het met de ontwikkelbereidheid? En het 

ontwikkelvermogen? 

Ik wens iedere organisatie een hoge mate van 

ontwikkelbereidheid en -vermogen toe, zodat 

je met elkaar de ontwikkelopgaves aankunt. 

En het mooie is, je kunt ze beïnvloeden door 

bewust interventies in te zetten die deze 

twee stimuleren en versterken.

Bereidheid en vermogen gaan over het willen 

en kunnen ontwikkelen van de medewerkers. 

Om nog meer grip te krijgen op het thema 

ontwikkelen is het ook interessant om 

ontwikkelklimaat en ontwikkelvoorkeuren 

onder de loep te nemen. Ontwikkelklimaat 

gaat over de cultuur en omstandigheden in 

een organisatie die ontwikkelen al dan niet 

stimuleren. Ontwikkelvoorkeuren zeggen iets 

over HOE er bij voorkeur ontwikkeld wordt 

door medewerkers.

In dit artikel maak ik de begrippen 

bereidheid, vermogen, klimaat en voorkeur 

concreet. Ook lees je tips om ontwikkelen 

binnen je organisatie (verder) te versterken 

met als doel: praktisch aan de slag gaan met 

ontwikkelen van ontwikkelen. 

Ontwikkelen als thema is hot! En dat is logisch want de wereld 

dendert door en veranderingen volgen elkaar sneller op. Met 

als gevolg …………..blijven ontwikkelen als mens, team en 

organisatie is een must. Stilstand is achteruitgang.

Jeannot van Mierlo is eigenaar van Z!N in Ontwikkelen! en partner bij MOON HRM. Zij ervaart enorm 

veel kansen & mogelijkheden om zich heen om het ontwikkelen van ontwikkelen impulsen te geven 

op mens(en)-leiderschap-organisatie niveau en daarmee wil ze op haar manier de (ontwikkel)wereld 

een beetje mooier en toekomstbestendiger maken.  

Als expert in het (meer) in beweging krijgen van ontwikkelen is de praktijk van vandaag en onze 

rugzak van het verleden haar inspiratiebron om naar de dag van morgen effectiever te worden in 

ontwikkelen. Op een kleurrijke, eigenzinnige, samen -en resultaatgerichte manier onderzoekt, 

begeleidt en inspireert zij mensen in organisaties met haar Z!N in ontwikkelen!



Hoe zit het met de ontwikkelbereidheid in jouw organisatie? Wat maakt 

dat de bereidheid (meer dan) voldoende op orde is? Als het niet op orde 

is, hoe zou je het ‘niet-willen’ omschrijven? Waar ligt het aan? 

En het belangrijkste: 

Als we ontwikkelbereidheid verder uitdiepen (want het is niet één willen of niet willen) onderscheid 

ik 3 verschillende soorten die willen ontwikkelen positief of negatief beïnvloeden.

En niet geheel onbelangrijk bij het thema 

ontwikkelen, heb ik positieve of negatieve 

ervaringen met ontwikkelen? 

Echt niet willen als een voldongen feit, daar 

geloof ik niet in. Niet willen is meestal om te 

buigen naar wel willen. Willen gaat over 

verlangen en een mooie vraag is hoe je dit bij 

medewerkers aan kunt zetten. Wat zijn iemands 

drijfveren? Wat is belangrijk voor de persoon? 

Wordt talent voldoende benut? Voelt iemand 

zich serieus genomen? Veel vragen stellen met 

het woord willen in de zin helpt de medewerker 

(en je organisatie!) enorm.

De hamvraag bij ontwikkelbereidheid is: wil 

iemand ontwikkelen? Mijn stelling is: in 

principe is iedereen bereid om te 

ontwikkelen. En toch hoor ik regelmatig de 

opmerking “ze willen niet”. 

Belangrijk om je te realiseren dat de 

bereidheid, of het willen, context- en 

persoonsafhankelijk is. Zit ik bijvoorbeeld op de 

juiste plek? Vind ik mijn werk leuk? Hoe ervaar 

ik mijn leidinggevende? Wat zijn ervaringen uit 

het verleden? Wat zijn mijn ervaringen nu? Zijn 

mijn omstandigheden op orde? En hoe zit het 

met mijn privésituatie? 

1 .  O n t w i k k e l b e r e i d h e i d
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Hoe ga jij het verlangen van je medewerker(s) 

aanspreken zodat de wil om te ontwikkelen groeit?  



Ontwikkelvermogen start met

z e l f k e n n i s  &  b e w u s t z i j n . Wie 

ben ik, wie wil ik zijn, wat doe ik, waarom 

doe – denk - vind - voel ik wat ik doe-denk-

vind-voel? Je kent je talenten, 

overtuigingen, normen & waarden, emoties, 

gewoontes, patronen, verlangens, behoeftes 

etc. en je handelt er naar. 

R e f l e c t e r e n is onlosmakelijk verbonden 

aan zelfbewustzijn. Het is het terugblikken 

op je eigen handelen en ervaringen, 

daarover nadenken en vandaar uit nieuwe 

keuzes maken. Reflecteren doe je met jezelf 

en met anderen. Want anderen zijn een 

super waardevolle bron van wijsheid. Jouw 

interpretatie is niet

persé die van de ander. Je bedoelde 

intentie van acties hebben niet altijd het 

effect wat je voor ogen had. Fijn om die 

terugkoppeling van anderen te 

ontvangen. Belangrijk is dat je hier 

bewust de tijd voor neemt en het 

organiseert met jezelf en met anderen, 

intern- en extern. 

Minstens zo belangrijk is vooruit kijken –

toekomstgericht denken & doen. Ik noem 

het p r o f l e c t e r e n als 

tegenovergestelde van reflecteren.

De vaardigheid om voor jezelf en met 

anderen bewust na te denken over 

relevante ontwikkelingen, veranderingen 

en de impact op het werk, persoonlijke 

situatie en welke impact deze hebben op 

jou en je eigen ontwikkeling. Je 

anticipeert op wat komen gaat. Na 

denken komt doen! Naar aanleiding van 

conclusies en keuzes ga je aan de slag.

Je neemt e i g e n a a r s c h a p  o p  j e  

e i g e n  o n t w i k k e l i n g . Je geeft je 

eigen persoonlijke & professionele 

ontwikkeling, loopbaan en werkplezier 

vorm vanuit eigen verlangen en je geeft er 

sturing aan. Je stelt eigen 

ontwikkeldoelen, maakt bewuste keuzes, 

weet in te schatten wat eigen 

mogelijkheden & kansen en beperkingen

2 .  O n t w i k k e lv e r m o g e n

Hoe staat het met het ontwikkelvermogen van je medewerker(s)? De ontwikkelopgaves kunnen 

duidelijk zijn, maar hoe goed of minder goed zijn we in de vaardigheid ‘ontwikkelen’? Wat moet je 

allemaal kunnen om tot de conclusie te komen – ik ben goed in ontwikkelen? 

Best veel en dus veel knoppen waar je als organisatie aan kunt draaien om 

het ontwikkelvermogen te stimuleren.
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Als je naar jezelf kijkt en reflecteert op de kenmerken van 

ontwikkelvermogen – hoe sta jij ervoor? Welke van deze kenmerken zijn 

makkelijk te ontwikkelen en te stimuleren? Welke zijn lastiger te 

ontwikkelen en te stimuleren? En wat kun je doen om het 

ontwikkelvermogen bij jezelf te ontwikkelen? Welke elementen wil je 

extra aandacht geven?

& risico’s zijn, je houdt je ontwikkelproces 

levend door te doen. Echt aan je eigen stuur 

zitten van je eigen ontwikkeling.

En met dit eigenaarschap ben je je ook 

bewust van je eigen voorkeuren en hoe je 

wilt ontwikkelen. Daarnaast ga je geen 

uitdaging uit de weg en probeer je het 

ook eens op een andere manier. Oftewel, 

je bent bezig met l e r e n  l e r e n . 

Uiteindelijk denk ik dat het effectief is 

dat je op verschillende manieren 

ontwikkelt. Dat maakt je ontwikkelproces 

een stuk rijker.

Ontwikkelen doe je niet alleen. Wij zijn 

sociale wezens en leven en werken met 

elkaar. Ontwikkelen doe je ook met 

anderen. Binnen en buiten je team en 

organisatie. Je doet het met en van 

elkaar, samen betekenis geven aan, er 

over praten, sparren, brainstormen, 

nieuwe perspectieven tot je nemen, 

(andere) inzichten & ideeën krijgen en 

samen problemen oplossen. Dit doe je

met bekenden en met nieuwe 

ontmoetingen buiten je eigen bekende 

cirkel. Kortom, s a m e n w e r k e n  &  

n e t w e r k e n !  

En kijkend naar wat je te ontwikkelen 

hebt in deze tijd met alle veranderingen: 

vaak heb je HET antwoord niet. HET 

antwoord bestaat ook niet. Er zijn 

meerdere wegen naar Rome. Ik heb zelfs 

de indruk dat vaak een nieuwe weg (en 

niet wat we al deden) nodig is. Ik kijk 

naar keuzes die mijn ouders maakten, die 

ik nu met dezelfde leeftijd nooit zou 

maken. Het past niet meer in deze tijd. 

Dat maakt dat ontwikkelen het nodig 

heeft om met open vizier en 

nieuwsgierigheid te o n d e r z o e k e n  

e n  e x p l o r e r e n .

Je komt tot inzichten en met g r e n z e n  

o p z o e k e n , e x p e r i m e n t e r e n ,  &  

u i t p r o b e r e n ontdek je of het past. 

Regelmatig merk ik dat we veel 

analyseren, maar dat het ook daar bij 

blijft. Het ligt stil en je wil bewegen. 

Ontwikkelen = bewegen. Gewoon doen, 

reflecteren en bijsturen waar nodig. 

Balen bij een minder resultaat en trots 

juichen als blijkt dat het werkt, effectief 

is en er vooral (met elkaar) van leren.

Kortom: over welke elementen  hebben 

we het als het gaat om 

ontwikkelvermogen? Deze dus!
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Ontwikkelbereidheid en vermogen zijn 

gericht op de medewerker(s), de 

menskant. Ontwikkelklimaat zegt iets over 

de organisatie als werkomgeving 

(ontwikkelomgeving😉). Hoe stimulerend 

& faciliterend is de organisatie en het 

leiderschap in het ontwikkelen van 

medewerkers?

In welke mate nodigt de omgeving  wel of 

niet uit tot ontwikkelen? En dat is nog wel 

eens (onbewust) een dingetje in de 

praktijk. Door drukte, waan van de dag, 

veelheid aan werk, tekorten aan handjes 

etc. is het vaak: ontwikkelen is hééél

belangrijk, maar nu even niet. En ik 

begrijp het heel goed. Voor ontwikkelen 

heb je rust, ruimte, stil staan en 

verstilling nodig. En in alle hectiek van de 

dag voelt het als “nu even niet”. Vaak 

merk ik dat niet harder- slimmer - sneller 

werken op zo’n moment de oplossing is, 

maar juist rust, ruimte, stil staan en 

verstilling. 

Ontwikkelklimaat kun je bekijken vanuit 4 

perspectieven: strategie, cultuur, 

leiderschap en praktijk. De invalshoeken 

kunnen elkaar overlappen. Ze zijn vaak 

met elkaar verweven. 

3 . O n t w i k k e l k l i m a at

Strategie: Deze invalshoek gaat over in 

hoeverre ontwikkelen strategisch op de 

agenda staat van de organisatie en over de 

visie op ontwikkelen. Ik mag steeds vaker 

organisaties begeleiden om het goede 

gesprek over ontwikkelen te voeren. Er 

ontstaan gezamenlijk mooie gesprekken en 

inzichten en…. kapstokhaakjes om meer 

toekomstgericht met ontwikkelen aan de 

slag te gaan.

Cultuur: Ik merk in mijn dagelijkse praktijk 

dat cultuureigenschappen van de organisatie 

impact hebben op een gunstig of juist 
ongunstig ontwikkelklimaat. 

Vanuit mijn cultuurhistorische achtergrond 

waarschijnlijk een vanzelfsprekendheid om 

ook op deze manier naar organisaties te 

kijken.  Nu is cultuur een groot(s) begrip en 

wil ik het niet ingewikkelder maken dan het 

al is. Gewoontes, waardes, gedragsregels, 

rituelen, onbewust automatisch gedrag, 

gedachtes, betekenisgeving aan woorden 

doen mee en hebben invloed of het 

ontwikkelklimaat gunstig of ongunstig te 

noemen is. Vaak zijn we er ons niet bewust 

van omdat het gewoon is. “Zo doen we dit 

hier”. 

Praktijk: Is er tijd, ruimte, diversiteit en 

vrijheid? Zijn de randvoorwaarden om te 

ontwikkelen stimulerend voor de 

medewerkers?   

Leiderschap Ook leiderschap is bepalend 

voor het ontwikkelklimaat. Het gaat over 

hoe er leiding gegeven wordt aan 

ontwikkelen, hoe de strategie door vertaald 

wordt naar de werkvloer en hoe de gunstige 

condities gecreëerd worden voor 

medewerkers om ontwikkelen positief vast 

te pakken en aan de slag te gaan.
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Om een eigen beeld te creëren over het ontwikkelklimaat in je eigen organisatie leg ik je een lijst met 

helpende vragen voor om woorden te geven aan het ontwikkelklimaat van je organisatie. Interessant 

ook om de vragen aan medewerkers te stellen. Want is jouw beeld gelijk aan het beeld van anderen?  

Hoe staat mijn organisatie ervoor? En heb ik wat te 

doen (of te laten) – hebben we wat te doen om een 

gunstig(er) klimaat te creëren? 
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Ontwikkelopgaves worden mij iets te vaak vertaald in opleidingen, cursussen, trainingen en coaching. 

Wat mij betreft een eenzijdige benadering en zeker niet de enige manier om de ontwikkelopgaves te 

realiseren. Om ontwikkeldoelen te vertalen naar effectieve ontwikkelactiviteiten is het zinvol om te 

weten  hoe medewerkers het effectiefst leren en ontwikkelen. Aansluiten bij hun voorkeuren hoe 

ontwikkelwensen te realiseren klinkt mij als eenvoudig en effectief in de oren. 

Ik neem mijzelf als voorbeeld. Je kunt mij een fantastisch en intelligent boek laten lezen over mijn 

vak, maar daar word ik niet echt enthousiast van (ondanks dat ik veel lees). Ik ga in mijn ontwikkelen 

echt aan als ik ga ontdekken, uitproberen, experimenteren en doen in de praktijk. Ik wil ervaren en 

beleven. En daarna reflecteren. Om vervolgens weer door te pakken.

Maar hoe ontdek je hoe er bij voorkeur ontwikkeld en geleerd wordt in 

jouw organisatie? Zelf word ik het meest blij van een dialoog met elkaar 

hierover. Zo ontstaat gezamenlijk betekenis en verbinding. Ik gebruik 

regelmatig het onderstaande ‘Ontwikkelpalet: het HOE van ontwikkelen’. 

4 .  O n t w i k k e lv o o r k e u r e n
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Het palet geeft een weergave van uiteenlopende manieren van ontwikkelen. Ik stel medewerkers de 

vraag van welke drie activiteiten zij het meest enthousiast worden. De keuzes geven vaak al een 

indicatie wat de ontwikkelvoorkeuren zijn. En het mooie is dat je als organisatie op deze wijsheid kan 

inspelen bij het inrichten van ontwikkelen. Een tweede mooie bijvangst is dat gedachtes “ontwikkelen 

– ik heb geen zin om een cursus te volgen” positief beïnvloed worden. Wat ontwikkelen is wordt bij 

medewerkers herkaderd. Geen formeel leren a la klasjes, les en naar cursus moeten, maar 

medewerkers als leervormgever die zelf invulling geven HOE ze willen ontwikkelen.

Een andere manier om ontwikkelvoorkeuren inzichtelijk te maken is het gebruik maken van de indeling 

in leervoorkeuren die Manon Ruijters hanteert. In haar boek Liefde voor leren heeft zij 5 

leervoorkeuren uitgewerkt en er naderhand nog 2 voorkeuren aan toegevoegd. 

1. Kunst afkijken: wat werkt, meeliften, observeren

2. Participeren: dialoog, met anderen leren, samen iets uitzoeken, collectief betekenis geven

3. Kennis verwerven: objectieve kennis, kennisoverdracht, leren van experts

4. Oefenen: kritische reflectie, doen in oefenomgeving

5. Ontdekken: in het diepe springen, nieuwsgierigheid, toeval, zelfsturing, creativiteit 

6. Doorzien: leren vanuit intuïtie 

7. Verbeelden: benutten van de beelden in je hoofd

Verdere uitleg van de leervoorkeuren vind je via deze link: https://goodworkcompany.nl/wp-

content/uploads/2021/08/20210819-Diversiteit-in-leren-en-ontwikkelen-leren-vanuit-verschillende-

voorkeuren.pdf Tevens bestaat er een vragenlijst achter in het boek Liefde voor Leren en digitaal op 

internet ( https://www.leerscan.nl/ ) die je als organisatie kan helpen om leervoorkeuren in je 

organisatie inzichtelijk te krijgen.

Ook met het inzicht van leervoorkeuren van medewerkers kun je effectief en passend inrichten van 

ontwikkelactiviteiten organiseren. Maar pas wel op met etiketten plakken op mensen. Medewerkers 

kunnen meerdere voorkeuren hebben en een ontwikkelwens kan ook bepalend zijn voor een passende 

wijze. Blijf kijken, blijf vragen aan medewerkers (zij zijn leervormgever en eigenaar) wat zij denken 

dat effectieve manieren zijn om hun ontwikkelwensen te realiseren. En blijf ook nadenken hoe je het 

leren leren blijft stimuleren bij medewerkers.

T o t  s l o t

Er is voor organisaties veel te winnen in het ontwikkelen in ontwikkelen als organisatie, team en 

medewerker(s). En hierover kunnen we ingewikkeld doen of juist heel eenvoudig. We kunnen sturen, 

beïnvloeden en interveniëren op een positieve groei in bereidheid, vermogen en ontwikkelklimaat. 

En we kunnen de wijsheid van ontwikkelvoorkeuren effectief inzetten bij het inrichten van 

ontwikkelen in organisaties. 

Ik wil afsluiten met nog een laatste wijsheid: 

kleine stap, groot(s) effect…… 

met het geloof dat als je morgen iets anders gaat doen, je ook echt iets anders 

krijgt.
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