
Zien en gezien worden:
L&D als spil in de 

organisatie

Kim de Keijzer
14 september 2022

ICM Kennisparade 
2022



ProgrammaZien en gezien worden
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• Introductie
• Waar schuurt het?

• Blik naar binnen
• Waardenmodel
• Effectief omgaan 

met

• Blik naar buiten
• Stakeholders

• Afronding



Wij L&D’ers
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Helpen

Experts

Creatief
Inhoudelijke 

drive

Best wel 
fanatiek



Wat zou je verwachten;)
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Help, waar is 
mijn L&D 
collega? L&D rules!



Maar helaas…de praktijk…..
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Ai, helemaal vervelend…..
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Foto van Jannik Skorna - https://unsplash.com/@jaenix



Wat gaan we hieraan doen?
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Wat is mijn 
aandeel?

Hoe 
doorbreek 

ik dat?



Vandaag – 2 modellen centraal
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Blik naar binnen Blik naar buiten



Vandaag – 2 hoofdrolspelers
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Laura
• Adviseur leren & 

ontwikkelen
• Zorg

Guido
• Learning & Development 

Specialist
• Bank
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• Introductie
• Waar schuurt het?

• Blik naar binnen
• Waardenmodel
• Effectief omgaan 

met

• Blik naar buiten
• Stakeholders

• Afronding



Het concurrerende waardenmodel van 
Quinn
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Laura en haar speelveld
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Nieuwe 
mensen sneller 

opleiden



De waarden van Laura en de directeur
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Guido en zijn speelveld
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Ik wil snel een 
module 

Compliance



De waarden van Guido en zijn opdrachtgever
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Opdracht: buurman/buurvrouw

• Neem een situatie in gedachten met een opdrachtgever, 
waar je wat ‘wrijving’ ervaarde en beantwoordt daarna de 
vragen:

1. Waar zat of zit jij in het concurrerende waardenmodel?
2. Waar denk je dat de ander zat of zit?
3. Welk gedrag van jou, maakte dat er weerstand ontstond?
4. Welk effect had dat op jou en de ander? Wat deed je toen?

• Jullie hebben hiervoor 8 minuten totaal. 
• Ik laat het model zo nog eens zien.
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Opdracht: buurman/buurvrouw, 8 min
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1. Waar zit jij?
2. Waar de ander?
3. Welk gedrag zorgde 

voor weerstand?
4. Welk effect?
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Tijd is om:)



Reacties uit de groep

• Wie wil kort delen wat er uit het gesprek naar voren 
kwam?

19



Terug naar Laura en Guido – hoe ervaren 
zij dit?
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Niet 
gewaardeerd

Erger me aan die 
ongeleide 

projectielen

Hoe dan? Ben 
altijd druk

Mijn expertise 
wordt niet gezien

De maat is 
vol. Ik ga 

weg!

Ik ga het 
escaleren!



Waarden – niet zichtbaar, maar altijd 
aanwezig
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• Introductie
• Waar schuurt het?

• Blik naar binnen
• Waardenmodel
• Effectief omgaan 

met
• Blik naar buiten

• Stakeholders

• Afronding



Onze uitdaging

• We hebben niet altijd
dezelfde waarden en
spreken niet altijd dezelfde
‘taal’

maar….

• We hebben vaak wel
dezelfde doelen of in ieder
geval een gezamenlijk
belang!
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Stappen – Blik naar binnen

1. In kaart brengen van waarden:
1. Waar zat of zit jij in het concurrerende waardenmodel?
2. Waar denk je dat de ander zat of zit?
3. Waar schuurt het op waardes (concreet maken)?

2. Zie de waarde van de ander als helpend. Alle 
waarden samen maken een sterk team.

3. Ga op zoek naar het gezamenlijke belang in een 
project en onderzoek hoe daar alle waarden 
aan kunnen bijdragen én wat jij dan kunt doen!
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Terug naar Laura en Guido – hoe hebben 
zij het aangepakt?
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Laura – uitkomsten blik naar binnen
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• Selectiever worden op leervragen - leernoodzaak
• Tijd maken om blik naar buiten te zetten
• De visie op leren actief uitdragen aan MT, directie en

team
• Directeur blijven bevragen op zijn rol en ideeën
• Structureren van werkzaamheden



Guido – uitkomsten blik naar binnen
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• Situationeel kijken naar procedures en richtlijnen
• Actief de samenwerking zoeken met opdrachtgever
• Beter luisteren en acteren naar belangen opdrachtgever
• Van het eiland af, delen met elkaar– charme-offensief
• Kosten en baten niet uit het oog verliezen



Zijn we er nu ook?
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Help, waar is 
mijn L&D 
collega? L&D rules!



Zijn we er nu ook?
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• In ieder geval zijn we heel goed op weg!



ProgrammaBlik naar buiten
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• Introductie
• Waar schuurt het?

• Blik naar binnen
• Waardenmodel
• Effectief omgaan 

met

• Blik naar buiten
• Stakeholders

• Afronding



Blik naar buiten – waarom?

• Ondanks dat we denken een goed beeld te hebben
van ons speelveld, en onze stakeholders, worden we 
toch vaak verrast.
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Terug naar Laura en Guido – waar liepen 
zij tegenaan?
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Tijdens uitrol te 
weinig 
praktijkbegeleiders.

Deze waren door 
een teamleider –
die niet op de 
hoogte was – elders 
ingeroosterd op het 
moment dat de 
opleiding startte.

LMS tijdelijk on-hold
gezet.

Functionaris 
gegevensbescherming 
had te weinig 
informatie over opslag 
data.



Stakeholderstrategie – partners en rollen
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Leveranciers

Gebruikers

Beslissers

Beïnvloeders

Intern

Extern

Interfaces



Voorbeelden van stakeholders

Intern Extern Interface
Werknemers Externe trainers Scholen
Leidinggevenden Externe leveranciers Overheid
Bestuur Klanten Toezichthouders
Directie/ MT Media Autoriteiten
Ondernemingsraad Concurrenten Belangenorganisaties
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Stappen – Blik naar buiten

1. In kaart brengen van de spelers en 
ze een plekje geven in het 
speelveld en een overzichtsfoto 
maken.

2. De (ontbrekende) onderlinge 
relatie in kaart brengen en de 
opstelling verbeteren.

3. Concrete activiteiten plannen om 
de spelers in positie te plaatsen.
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ProgrammaAfronding
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• Introductie
• Waar schuurt het?

• Blik naar binnen
• Waardenmodel
• Effectief omgaan 

met

• Blik naar buiten
• Stakeholders

• Afronding



Laura en Guide – de sterren van vandaag
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• Volwaardig 
gesprekspartner

• Uitgewerkte 
voorstellen

• L&D betrokken bij 
koers organisatie

• Dragen actief visie 
op leren uit

• Meer expert, meer 
rust

• Klankbordsessies
• Samen ontwerpen 

in moderatiesessies
• Netwerk van 

ambassadeurs
• Zichtbaar en als 

expert gezien

Na 1 jaar…..



Eind goed – al goed!

48



Meer weten? Neem contact met ons op
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Emilie Broeze
Business Partner 
Learning & 
Development

Kim de Keijzer
Organisatie- en
ontwikkeladviseur

Mail ons op:
learningdevelopment@icm.nl
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10 tips om te zien en gezien te worden
1. Ben je bewust van je eigen waarden
2. Onderzoek ook die van de ander
3. Bepaal het gezamenlijke belang
4. Neem stappen om daar naar toe te werken
5. Breng je speelveld nauwkeurig in kaart
6. Bepaal wie welke rol heeft in het speelveld
7. Bedenk passende activiteiten om stakeholders mee te 

nemen.
8. Voer deze activiteiten uit
9. Niet eenmalig, maar als nieuwe werkwijze
10. Vergeet niet te lachen!
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