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Kaarttitel

Over deze kaart
Deze kaart maakt samen met kaarten van de toekomstbeelden ‘De wendbare organisatie’, 

‘De inclusieve organisatie’ en ‘De verbonden organisatie’ en een kaart met gedeelde 
kenmerken van de vier toekomstbeelden deel uit van het boekje ‘Werkgeverschap in vier 

toekomstbeelden’. Het boekje is gemaakt voor het jaarcongres 2017 van AWVN.

Wat zijn 
kenmerken van 

de lerende 
organisatie?

Besturing

Cultuur

Omgeving

Hoe worden beslissingen genomen?

De organisatie geeft verschillende invalshoeken een plek bij besluitvorming.
Besluitvorming gaat bewust gepaard met gedoe, hierin ontstaat leren.
Besluitvormingsprocessen zijn niet lineair, men accepteert onzekere uitkomsten.

Hoe ziet leiderschap eruit?

Leiders bieden veilige kaders waarin ruimte is voor verschillende opvattingen.
Leiders zoeken tegenspraak actief op, kunnen hiermee omgaan en durven fouten te maken.
Leiders durven onderscheid te maken tussen werkenden op basis van hun potentieel.

Welke kwaliteiten worden van werkenden gevraagd?

Werkenden tonen persoonlijk leiderschap, zij zijn klaar voor hun volgende klus.
Werkenden kunnen met onzekerheid en verschillen omgaan, in vertrouwen dat dit leidt tot goede uitkomsten.
Werkenden durven en willen van opvatting of standpunt veranderen om te kunnen groeien.

Hoe wordt de toegevoegde waarde van werkenden vergroot?

Werkenden leren in teams van elkaar door de diverse samenstelling hiervan.
Werkenden zoeken hun eigen grenzen op en leren ook buiten de eigen organisatie.

Wat zijn gedeelde waarden in de organisatie?

De organisatie kiest voor diversiteit, in mensen en leefstijlen.
In de organisatie hebben mensen respect voor elkaars vaardigheden.
In de organisatie worden meer vragen gesteld dan standpunten ingenomen.
De organisatie creëert werknemerswaarde, werkenden gaan er beter weg dan dat ze binnenkwamen.

Hoe houdt de organisatie verbinding met de omgeving?

De organisatie kent vele (in)formele contacten, binnen en buiten de organisatie.
De organisatie zoekt actief naar feedback van klanten, leveranciers en andere partners.

Wat is het imago dat de organisatie nastreeft?

De organisatie is creatief, innovatief en onderscheidend.
De organisatie straalt beweging en een beetje chaos uit en ruimte om te experimenteren.
De organisatie is gezond, bewust en vergroot de inzetbaarheid van werkenden.

Hoe blijft de organisatie concurrerend?

Werkenden verrassen de organisatie en klanten met nieuwe inzichten.
Werkenden ontwikkelen zich en leveren daardoor nu en in de toekomst toegevoegde waarde.
De organisatie accepteert dat de kost voor de baat uitgaat.

Werkenden

Financiën

Werkgevers kiezen voor een lerende organisatie 
omdat deze zich snel nieuwe inzichten, techno-
logie of toepassingen eigen maakt. Een lerende 
organisatie kan klanten en andere partners 
verrassen met nieuwe oplossingen, producten 
of diensten en blijft daardoor succesvol toege-
voegde waarde leveren.

In de lerende organisatie is ruimte voor 
ieders inzichten en bijdragen. De werkgever 
zoekt met opzet verschillende invalshoeken 
en formele en informele besluitvormings-
processen lopen door elkaar. Besluitvorming 
gaat gepaard met ‘gedoe’ waar de organisatie 
veel van opsteekt en dat soms leidt tot verras-
sende uitkomsten. Soms is de gehele organisatie 
‘lerend’, maar vaker zijn het onderdelen van 
een organisatie waar een oprechte leercultuur 
bestaat.

Werkgevers dagen de werkenden uit om 
mee te denken en bieden veilige kaders waarin 
werkenden hun opvattingen durven te delen. 
Formele en informele leiders zijn meer geneigd 
om vragen te stellen dan om standpunten in te 
nemen. Werkenden leren ook graag buiten de 
eigen organisatie en brengen zo nieuwe kennis 
of competenties binnen. 

De lerende organisatie is creatief en onder-
scheidend. Zij creëert werknemerswaarde. 
Werkenden gaan er beter vandaan dan dat 
zij er binnenkwamen. Mede hierdoor kent de 
lerende organisatie een gezonde mobiliteit. En 
de werkgever treurt niet over medewerkers die 
vertrekken, zij zijn immers potentiële nieuwe 
klanten of opdrachtgevers.

De lerende organisatie


