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De honger naar
leren opwekken
Hoe zorg je dat elke medewerker wil leren? Dat leren als 
het ware onderdeel wordt van de lifestyle? Vier aspecten 
die de honger om te leren opwekken.

Tekst Jeroen Busscher

We zijn het er allemaal over eens dat we 
het meeste leren door te doen. Voor wie 
de regel 70-20-10 niet kent: we leren 70 
procent door te doen, 20 procent van an-
deren en 10 procent van leeraanbod als 
boeken of trainingen. Deze regel is dan 
wel niet wetenschappelijk bewezen, het 
is een zeer aantrekkelijk en inzichtelijk 
model. We herkennen het in ons eigen 
leven: leuk hoor die boeken, seminars, 
trainingen, coaches en inspirerende col-
lega’s, uiteindelijk moeten we iets doen 
om ons iets werkelijk eigen te maken. An-
ders blijft het theorie.

Nieuwe tweedeling
Toch is het een feit dat de meeste organi-
saties niet veel verder komen dan de 10 
procent van trainingen en seminars. Som-
mige mensen is de natuurlijke honger tot 
leren nu eenmaal gegeven, zo lijken wij te 
denken, de rest is veroordeeld tot het ge-
dwongen bezoeken van trainingen die de 
baas belangrijk vindt. Om vervolgens de 
dagelijkse routine weer op te pakken.

Mensen die niet in staat zijn hun kennis, 
vaardigheden, mentaliteit en houding door 
te ontwikkelen, zullen al snel achterop ra-
ken. Het belang van het voortdurend ont-
wikkelen van medewerkers kan niet  
worden overschat. In de mondiale concur-
rentie tussen arbeiders zullen anderen 
zich de nieuwe inzichten, technieken of 
vaardigheden wel eigen maken en daar-
door succesvoller zijn. Je zult voortdurend 
in ontwikkeling moeten blijven om andere 
mensen te kunnen blijven begrijpen, waar-
de voor klanten te creëren en samen te 
kunnen werken. Die ontwikkeling gaat 
steeds sneller. Zo snel dat er een nieuwe 
tweedeling in de maatschappij zal ont-
staan.
De voortdurende ontwikkeling van mede-
werkers is dus cruciaal. Dit vraagt niet 
alleen inzet van de medewerker, maar 
ook van de leidinggevende. Daar gaat het 
nog wel eens mis. Er ligt een zeer belang-
rijke taak voor managers. Een taak die ze 
nu vaak verwaarlozen. Zij moeten er voor 
zorgen dat professionals zich voortdu-

Mensen oproepen om zin te krijgen 
om te leren is net zo absurd als iemand 
vragen om honger te krijgen
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rend blijven ontwikkelen, dat in de orga-
nisatie een kennisnetwerk ontstaat en dat 
de organisatie in zijn geheel lerend is.

Propaganda
Als we al nadenken over het vergroten 
van de leerhonger van onze medewerkers 
vervallen we al snel in propaganda. We 
proberen mobiliteit te bevorderen, roe-
pen op tot een leercultuur of nog erger: 
een feedbackcultuur. Overigens is dat  
weer een van de hypes van dit moment, 
feedback. Waarschijnlijk omdat managers 
het zelf lekker vinden om feedback te ge-
ven. Een feedbackcultuur ben ik nog 
nooit tegengekomen: doorgaans voelt 
slecht 10 procent van de populatie zich 
zelfverzekerd genoeg om anderen feed-
back te geven. De andere 90 procent is 
de sjaak.

Mensen oproepen zin te krijgen om te le-
ren, is net zo absurd als iemand vragen 
honger te krijgen die het niet heeft. Hon-
ger krijg je omdat het een natuurlijke be-
hoefte is om te eten. Als je de behoefte 
om te leren niet hebt, krijg je het niet 
omdat anderen je aanmoedigen. Daarvoor 
is leren te persoonlijk, te kwetsbaar en 
vraagt het te veel aandacht en tijd.

De winnaars 
Toch is het onmiskenbaar zo dat de wil 
tot leren cruciaal is om te kunnen overle-
ven in de 21e eeuw. Het credo van mijn 
laatste boek is niet voor niks: gebrek aan 
lerend vermogen is het analfabetisme van 
de 21e eeuw. De winnaars van de 21e eeuw 
zullen diegenen zijn die leren als lifestyle 
hebben. Die elke dag dat wat ze doen en 
meemaken als materiaal zien dat ze kun-
nen gebruiken om zichzelf verder te ver-
rijken. Die leren integraal opnemen in 
hun manier van handelen, denken en kie-
zen. Wie daarin slaagt, heeft geen cursus 
of coach meer nodig. Het leven wordt zo 
een grote cursus en elk medemens een 
inspirator. 

Hoe dan?
Maar hoe dan? Om eerlijk te zijn: uw 
schrijver weet het ook niet én betwijfelt 
of hij het ooit zal weten. Mijn antwoord 

is: we zullen in elke organisatie, in elke 
context, opnieuw moeten zoeken hoe we 
de honger naar leren kunnen vergroten.

Ik heb wel een paar vragen wellicht. Ik 
denk dat er een paar begrippen belang-
rijk zijn bij het opwekken van de honger 
tot leren.

1. Nieuwsgierigheid 
Hoe prikkelen we mensen om niet op 
zoek te gaan naar dat wat ze al kennen en 
hun mening of wereldbeeld bevestigt, 
maar actief op zoek te gaan naar dat wat 
ze niet kennen of een ontkenning vormt 
van waarvan ze dachten zich aan vast te 
kunnen houden? De grootste psycholoog 
van deze tijd Daniel Kahneman heeft aan-
getoond dat mensen liever naar informa-
tie zoeken die hun mening bevestigt en 
informatie die dat niet doet liever nege-
ren. De zogenaamde confirmation bias.

2. Openheid 
Hoe zorgen wij ervoor dat mensen open 
blijven voor de voortdurende stroom van 
nieuwe inzichten, technieken en denk-
beelden waarmee ze geconfronteerd wor-
den? De kunstenaar Jannis Kounellis zei 
ooit over de 21e eeuw: “We are entering 
the age of the super-possibility”. We 
hebben ons als mensheid altijd met 
schaarste bezig gehouden. Hoe gaan we 
om met die grenzeloze mogelijkheden die 
de hedendaagse wereld ons geeft? Terwijl 
het aantal mogelijkheden te groot is om 
te behappen. Hoe blijven we open zonder 
te verdrinken?

3. Ego 
Hoe overstijgen we ons eigen ego? Ons 
ego is het zelfbeeld dat wij graag in de bui-
tenwereld bevestigd willen zien. Wij ver-
dedigen ons tegenover dat wat ons ego 
aanvalt. Vernieuwing en leren ís een aan-

val op ons ego: we lopen namelijk het ge-
vaar onszelf opnieuw te moeten uitvinden. 
Dat willen we niet van nature.

4. Spelen
Spelen zit ergens tussen doen en probe-
ren in. Het is een lichte vorm van experi-
menteren met de wereld om ons heen. 
Kinderen moeten spelen, anders kunnen 
ze zich de wereld niet eigen maken. Wij 
houden op met spelen als we ‘groot’ zijn 
of kanaliseren het in een hobby. We moe-
ten weer leren spelend ons werk te doen. 
Maar hoe doen we dat? Experimenteren 
brengt immers risico met zich mee. Hoe 
vinden we de balans tussen proberen en 
presteren?

Kennis als wegwerpartikel
Kennis, inzichten en werkende strategie-
en zijn steeds korter houdbaar. Kennis 
die we nu kunnen toepassen is binnen 
afzienbare tijd achterhaald. Dat maakt 
dat we steeds minder lang kunnen vast-
houden aan dat wat we kunnen en weten. 
Kennis is een wegwerpartikel geworden. 
Dat is lastig en vormt een grote uitda-
ging. Vasthouden gaat niet werken, leren 
is het antwoord. 
Maar wat als je de honger niet voelt en 
liever in de illusie van het stilstaande 
leeft? Er ligt voor ons een mooie, com-
plexe en wonderlijke taak. Ik weet nog 
niet hoe we die oplossen, dat moeten we 
nog leren. 

Wie erin slaagt leren integraal op te 
nemen in zijn manier van handelen, 
heeft geen cursus of coach nodig
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