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Webinar 1: Over lerend organiseren

Drie richtvragen:
1. Wat is leren, een collectief leerproces en een Tijdelijk Werkbare 

Overeenstemming?

2. Wat is een lerende organisatie t.o.v. een Be-lerende
organisatie?

3. Wat is lerend organiseren? Wat is het belang ervan in relatie tot 
complexe opgaven? En wat bedoelen we met Be-Grip?

Over het succesvol ‘lerend organiseren’ van  tijdelijke 
netwerkorganisaties in bestuurlijke gelegenheidsarena’s.
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Complexe opgaven uit de regionale praktijk 
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Wat zijn complexe opgaven?

Vloeiende scope
Vloeibare stakeholderomgeving
Verschillende werkwijzen +

Lerend (projectmatig) samenwerken =b
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Complexe vraagstukken/ opgaven: Leren centraal 

Kind of 
Challenge

Problem
definition

Solution Locus of work

Technical Clear Clear Authority

Technical & 
adaptive

Clear Requires
learning

Authority & 
Stakeholders

Adaptive Requires
learning

Requires
learning

Stakeholders
> Authority
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Leerslag

Enkelslag

Dubbelslag

Drielslag

Domein 
van leren

Regels

+

Inzichten

+

Principes

Categorie
van leren

Moeten/
Mogen
+

Weten/
Begrijpen
+

‘Lerend Willen 
Zijn’

Management
Functies

Cohesie en 
Beheer

Innovatie

Identiteit

Resultaat
van leren

Verbetering

Vernieuwing

Ontwikkeling

Wat is leren?
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Hoe leren volwassenen?
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Collectief leerproces

Collectief leerproces = Een continu herbezinningsproces van bestaande naar gewenste regels, 

inzichten en principes. 

Een ‘dialoog’ die ..,

1. Constructief is: open staat voor relevante betrokkenen,  ook als ze kritisch zijn. 

2. Van relationele kwaliteit is: geen dominante deelnemers toestaat die het proces zo 

beïnvloeden dat andere deelnemers niet meer hun gedachten delen, of zelfs niet meer 

deelnemen.

Doel: Een TWO – een tijdelijk werkbare overeenstemming - is een overeenstemming die 

voldoende gedeeld wordt (‘consent’) door betrokkenen om tot handelen over te gaan.19-5-2020 ACTIVITY 8



De be-lerende De lerende
organisatie - versus - organisatie

• Georganiseerd o.b.v. TWO’s & 
collectieve leerprocessen

• Denken en doen samen
• Manager aanvullend op professional
• Open cultuur
• Op klant gericht
• Leren i.p.v. be-leren
• Bedreiging: disfunctioneel leerklimaat

• Georganiseerd o.b.v. macht & regels
• Denken boven doen
• Manager boven professional
• Gesloten cultuur
• Op continuïteit gericht
• Be-leren i.p.v. leren
• Bedreiging: verandering

Strat. 
top

Midden 
management

Operatie

Staf
Techno
strcstr
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• Be-Lerende organisaties zweren bij vaste wetten en regels, zijn gericht op continuïteit en 
zien verandering als hun grootste bedreiging;

• Lerende organisaties zijn in staat om zichzelf, al lerend, aan te passen aan veranderende 
omstandigheden en daarop in te spelen. Op voorwaarde dat ze een optimaal leerklimaat 
onderhouden;

• Complexe opgaven zijn niet statisch s.m.a.r.t. van buiten bestuurbaar, maar beter vanuit 
begrip van aard, aanpak en belang van binnenuit in een dynamisch aanpassend proces;

• En daarom is lerend organiseren (als het vermogen van organisaties om hun manier van 
organiseren – de regels, inzichten en principes – steeds weer ter discussie te stellen en 
aan te passen aan wat nodig is) het sleutelproces voor het organiseren en realiseren van 
complexe opgaven. 

Waarom is Lerend Organiseren het sleutelproces bij het
organiseren en realiseren van complexe opgaven?
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(Schijn) Grip op basis van command & control
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Be-Grip boven Grip
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Rollen Deskundige hydrologie

Natuur deskundige

Infrastructuur deskundige

Mobiliteitsdeskundige

Grond (verzet & aankoop) expert

Landbouw expert

Milieukundige (CO2 en Stikstof)

Fauna expert (dassenburcht)

Landschapsarchitect

Projectmanager

Omgevingsmanager

Contractmanager

ProceduremamagementW
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Ter afronding, een voorbeeld 
Hoe dominant gedrag het groepsproces dreigde te killen
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Huiswerkopdracht: Is mijn organisatie complexe opgave 
vriendelijk?

Inventariseer en motiveer (de) sterkten en zwakten van je eigen organisatie.

Sterkten die het werken aan gemeenschappelijke doelen in netwerken op basis van 

collectieve leerprocessen ondersteunen;

Zwakten die het tegendeel doen. 

- Zet de slide Be vs Lerende organisaties op

als bril

• Werk je reactie uit op max 1 A4 of ppt
• Mail voor donderdag as. 12.00 uur 

naar marcomud@activity.amsterdam19-5-2020 ACTIVITY 15



Welkom op de Plek der Moeite
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The Wicked Problems Webinars
Over Complexe Organisatorische Opgaven, 
Lerend Organiseren vanuit Netwerken & 
Lerend Leiderschap.

Cleantech regio, 2020
MMU; LWI (ACTIVITY) 
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