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HR Lunchdebat – Levenslang leren: slogan of realiteit? 

 

Onze visie op Talent Development 

Het is voor bedrijven in deze uitdagende tijden moeilijk, maar cruciaal, om getalenteerde 
medewerkers aan boord te houden. Het is bovendien noodzaak om het talent in de organisatie 
blijvend te vormen en zo efficiënt en flexibel mogelijk in te zetten.  

SBS Skill BuilderS gelooft dat iedereen talenten heeft en dat elk talent de moeite waard is: 

 De medewerker is verantwoordelijk voor (de ontplooiing van) zijn/haar talenten, dat 
kan niemand in zijn/haar plaats doen. Daarom zetten we tijdens onze leertrajecten 
bewust in op ervaring en oefening en niet op passief ‘consumeren’. Zo leren onze 
deelnemers zelf vissen in plaats van af te wachten tot de vis gevoerd wordt. 

 Succesvolle bedrijven werken synchroon aan het ontwikkelen van functie-gebonden 
competenties enerzijds en metacompetenties anderzijds. Ze bouwen aan 
een leercultuur die mensen toelaat om te falen en bij te leren, want dat maakt 
medewerkers – en daardoor de organisatie – wendbaar en weerbaar. 

 

De voorbije maanden heeft SBS Skill BuilderS hard gewerkt aan een digitaal leerplatform (Skillcity) 
dat toegang biedt tot ‘blended’ leerpaden. 

 

HR Lunchdebat ‘Levenslang leren: slogan of realiteit?’ 

Op 5/12 organiseerde SBS Skill BuilderS haar 30ste HR lunchdebat met als thema ‘levenslang leren: 
slogan of realiteit’. Het HR lunchdebat is onderdeel van het HR Road2 the Future traject, een 
exclusief concept voor en door HR stakeholders. Samen zoeken we een antwoord op de uitdagingen 
van vandaag en morgen. Tijdens het HR lunchdebat wisselen de deelnemers HR ervaringen, 
praktische inzichten en methodieken met elkaar uit, in alle vertrouwen en openheid. 

Hier een greep uit de inzichten en getuigenissen over de stelling ‘Levenslang leren: slogan of 
realiteit?’: 

 Mensen willen effectief bijleren: zo werd het hire/fire/hire van Proximus in de sector niet 
enthousiast onthaald en kwam het heel fatalistisch over. 

 Digitale profielen zijn moeilijk te vinden. Maar je kan mensen met de juiste attitude 
levenslang laten bijleren op voorwaarde dat je een leercultuur stimuleert en dat Learning & 
Development geen pushverhaal wordt. 

 Als werkgever komt het erop aan een klimaat te creëren waar mensen goesting hebben om 
bij te leren. Goesting is een vereiste. Wellicht moeten bedrijven dat al bij de onboarding 
duidelijker meegeven. Maar goesting kan ook daarna nog bij iedereen gestimuleerd worden. 
Door er voldoende aandacht aan te besteden, o.a. door de lijnverantwoordelijke, en erop in 
te spelen.  
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 In een productieomgeving zijn de uitdagingen inzake levenslang leren vaak anders en gaat de 
aandacht meer naar taal, diversiteit en betrokkenheid. Ook dat vraagt heel wat inspanning. 

 Wat brengt learning op? Voor een CEO zijn Return on Investment en Return on Assets 
belangrijk. Voor HR is deze benadering niet evident: zij zijn doorgaans niet zo goed met 
cijfers en gaan eerder af op hun buikgevoel. 

 Testimonial  
o Medewerker X mag gedurende zes maanden een andere functie uitoefenen, buiten 

zijn comfortzone. Hij krijgt wel de garantie dat hij kan terugkeren naar de huidige 
job.  

o Medewerker Y krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan een project onder leiding 
van een expert in design thinking.  
Deze werkgever is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat niet enkel nadenkt over 
Learning & Development, maar ook over succession/development. Op deze manier 
krijgen medewerkers de ruimte om samen met collega’s nieuwe dienstverlening en 
klantenoplossingen te bedenken en uit te rollen. Zelfs als zo’n project later niet 
levensvatbaar blijkt, heb je er als onderneming wel voor gezorgd dat je medewerkers 
een heel pak ervaring hebben opgebouwd rond projectwerking, intern netwerken, 
omgaan met tegenslagen, enz. Deze assets vormen een win voor de persoon zelf, 
maar zeker ook voor de onderneming.  
 
Keerzijde aan dit soort trajecten is dat de werknemer in kwestie misschien niet meer 
wil terugkeren naar zijn vroegere job. Of dat hij, na veel te hebben bijgeleerd, beslist 
om te vertrekken. Maar eigenlijk moet je dat als bedrijf positief bekijken: je geeft een 
medewerker rijker terug aan de maatschappij, de persoon in kwestie is gegroeid en 
als werkgever heb je daaraan bijgedragen. 
 

 Het is belangrijk om een leercultuur te promoten, maar levenslang leren blijft een gedeelde 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Cruciaal is dat je als werkgever de 
goesting geeft om bij te leren, blijft stimuleren en kansen biedt. Goesting betekent trouwens 
niet enkel ‘huppelend door het leven stappen’, maar is ook gewoon zeggen: ok, ik neem dit 
erbij. Vanuit een engagement naar jezelf, maar ook naar de onderneming en het team.  

 Waarom staat men in Scandinavië zo positief tegenover leren? Het heeft alles te maken met 
de positionering van levenslang leren? Je krijgt een cadeau: je krijgt tijd en ruimte om aan 
jezelf te werken. 

 Cruciaal in dit verhaal is ook om appreciatie tonen voor de leerinspanningen van 
medewerkers. En om er positieve aandacht aan te besteden via de personeelskrant, Yammer, 
… 

 Mentoring coaching is ook leren en wordt almaar belangrijker. 
 We mogen nooit vergeten dat de kost van een nieuwe aanwerving altijd hoger ligt dan 

wanneer we een bestaande medewerker de kans geven om bij te leren. Dat is een argument 
waarmee je bij de CEO kunt aankloppen, maar doet HR dit ook effectief? Wanneer een 
collega doorgroeit, moet je tegelijk het team onmiddellijk geruststellen dat de persoon in 
kwestie zo snel als mogelijk vervangen zal worden. Anders krijg je een situatie waarin 
teamverantwoordelijken dergelijke doorgroeimogelijkheden in de toekomst gaan afblokken.  

 Leestip: “The spirit of the valley”: boek dat via een QR-code toegang biedt tot extra filmpjes. 
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 Er wordt steeds meer aangeworven op basis van attitude en potentieel, en minder op basis 
van diploma’s.  

 Zelfsturende teams stimuleren peer-to-peer leren op voorwaarde dat de werkgever 
vertrouwen geeft. 

 Zorg dat mensen gelukkig en tevreden zijn, zorg dat ze blijvend goesting hebben om bij te 
leren. Dit moet de missie zijn van de gehele onderneming, met HR in een ondersteunende 
rol.  


