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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is om de invloed van verschillende vormen van samenwerking op collectief leren 

ten behoeve van klanttevredenheid te onderzoeken en welke bijdragen verschillende vormen van 

ondersteuning aan deze samenwerkingsvormen bieden.  

De kernconcepten collectief leren, samenwerking en vormen van ondersteuning zijn door middel van een 

literatuurstudie nader onderzocht en beschreven. Het verband tussen collectief leren en klanttevredenheid is 

als veronderstelling gebruikt, en is verder niet onderzocht. Vanuit deze concepten en theorieën zijn een aantal 

verwachtingen geformuleerd van waaruit het onderzoek is opgestart. In totaal zijn er zestien 

semigestructureerde interviews afgenomen bij het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis. Van de vier 

deelnemende afdelingen zijn er telkens een leidinggevende en drie medewerkers geïnterviewd.  

Uit dit onderzoek komen de volgende samenwerkingsvormen naar voren: de dagstart, de verbeterdagstart, de 

keek op de week, de sit-in en het talentprogramma. Van deze vijf samenwerkingsvormen heeft alleen de sit-in 

in de beleving van de respondenten geen invloed op collectief leren. De andere samenwerkingsvormen hebben 

allen een positieve invloed op collectief leren. De dagstart en de verbeterdagstart hebben daarbij de grootste 

invloed, gevolgd door het talentprogramma en de keek op de week. De invloed (of het gebrek daaraan) is 

gemeten door hier bij de respondenten naar te vragen. 

Opvallend is dat de genoemde samenwerkingsvormen zich voornamelijk focussen op samenwerking op 

microniveau, namelijk op afdelingsniveau. Afdelingsoverstijgende samenwerking komt vrijwel niet aan bod. In 

de beleving van de respondenten zijn de bijdragen van de ondersteuning van de organisatie, de directe 

leidinggevenden en collega’s hieraan voornamelijk positief. Tevens lijken de ondersteuning van de organisatie 

en van de directe leidinggevenden door het creëren van een gunstig leerklimaat ook bijdragen te leveren aan 

het collectieve leerproces. In al het voorgaande lijkt voornamelijk de rol van de leidinggevenden van belang te 

zijn. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Klanttevredenheid is uitgegroeid tot een van de kernpunten van organisaties in hun pogingen tot 

kwaliteitsverbetering in de concurrerende markt (Kärnä, 2004). Klanttevredenheid is dan ook een belangrijke 

component van de relatie tussen klanten en een organisatie (Ping, 1993). Klanttevredenheid is een meting van 

de mate waarin producten en diensten, die geleverd worden door een organisatie, voldoen aan de 

verwachtingen van de klant (Ahmed, Gul, Hayat, & Qasim, 2001). Om te kunnen voldoen aan deze 

verwachtingen moet er waarde aan de klant geleverd worden. De manier waarop dit gebeurt, wordt bepaald 

door de belangrijkste resources en processen van een organisatie (Johnson, Christensen, & Kagermann, 2008). 

Het personeel van een organisatie is één van die belangrijke resources. De ontwikkeling van dit personeel kan 

daarbij een belangrijk proces zijn om blijvend waarde te leveren aan de klant. 

Een manier waarop het personeel van een organisatie zich kan ontwikkelen, is door middel van collectief leren. 

organisaties hebben vandaag de dag in toenemende mate te maken met een competitief, dynamisch landschap 

waarin het vermogen om te veranderen, te evalueren en het implementeren van nieuwe koersen vereist is. 

Daarom is er in de wetenschap sprake van groeiende interesse in het onderwerp van collectief leren in 

organisaties (Bucic, Robinson, & Ramburuth, 2010).  

Al enige tijd geleden werd collectief leren in organisaties door de Geus (1988) gezien als het misschien wel 

enige duurzame concurrentievoordeel dat een organisatie kan behalen. Iets wat nadien vele andere auteurs 

ook beweerd hebben (Appelbaum & Gallagher, 2000; Garratt, 1999; Pedler et al., 1989; Slater & Narver, 1995; 

Thomas & Allen, 2006). Burke (2014) stelt dan ook dat het overleven en de welvaart van organisaties 

afhankelijk is van hun vermogen om te leren en zich aan te passen aan de mogelijkheden en bedreigingen die 

zich voordoen. Het onvermogen om te leren en zich daarmee aan te passen heeft volgens Mintzberg, Ahlstrand 

en Lampel (1998) ten grondslag gelegen aan het failliet gaan van vele grote bedrijven.  

Collectief leren is een proces waarin meerdere individuen gezamenlijk leren door bijvoorbeeld de uitwisseling 

van kennis en ervaring. Door dit proces ontstaan collectieve producten, zoals nieuwe, gedeelde ideeën, 

strategieën, regels of beleid (Gerlak & Heikkila, 2011). Collectief leren overstijgt daarmee het concept van 

individueel leren. Het kan meer opleveren doordat het personeel van de organisatie als geheel leert en 

zodoende meer waarde voor de klant kan leveren. Om collectief te kunnen leren, zullen medewerkers 

informatie, kennis en ervaringen moeten verkrijgen, vertalen en verspreiden door met elkaar samen te werken 

(Heikkila & Gerlak, 2013). 
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Collectief leren kan volgens de literatuur onder meer door middel van vergaderingen, nabesprekingen, 

gedeelde communicatie, evaluatieprocessen en professionele trainingen waarin medewerkers de dialoog met 

elkaar aangaan en met elkaar overleggen (Dyck et al., 2005; Nonaka, 1994; Sabatier, 1987, 1988; Sabatier & 

Jenkins-Smith; Weber, 1999). De verscheidenheid aan mogelijkheden maakt het interessant om inzichtelijk te 

maken wat de invloed is van deze verschillende vormen van samenwerken op collectief leren. Daarnaast vindt 

het collectief leren per definitie plaats in een organisatie, met leidinggevenden en tussen collega’s. De manier 

waarop de organisatie, leidinggevenden en collega’s onderling ondersteuning geven aan 

samenwerkingsvormen kan bijdragen aan de succesvolle uitvoering ervan. Naast de invloed van de 

verschillende vormen is het dus relevant om de rol van deze actoren in kaart te brengen.  

1.2 De casusorganisatie 

Achmea is een van de grootste verzekeraars in Nederland. Het verzekert klanten voor schade, zorg en inkomen. 

Achmea is opgericht in 1811 en is actief in zes verschillende landen, waarvan vijf in Europa en in Australië. Bij 

Achmea werken ongeveer 12.000 mensen in Nederland en 2.500 in het buitenland. In Nederland heeft Achmea 

in totaal tien merken waar verzekeringen afgesloten kunnen worden. Dit zijn onder andere Centraal Beheer, 

Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis. Dit onderzoek vindt plaats bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor.  

Het Zorgkantoor staat in Zwolle, van waaruit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt uitgevoerd. Er zijn ongeveer 

200 mensen werkzaam bij het Zorgkantoor, die er gezamenlijk voor zorgen dat verzekerden uit de tien 

zorgregio’s van het Zilveren Kruis langdurige zorg krijgen. In Nederland is een verdeling gemaakt van 32 

zorgkantoorregio’s, waarbij in elke regio de zorgverzekeraar die in dat gebied de meeste verzekerden heeft, de 

rol van zorgkantoor heeft. Het Zorgkantoor van het Zilveren Kruis voert de Wlz uit in de zorgregio’s van: 

- Apeldoorn, Zutphen en omstreken 

- Amsterdam 

- Drenthe 

- Flevoland 

- ’t Gooi 

- Kennemerland 

- Rotterdam 

- Utrecht 

- Zaanstreek-Waterland 

- Zwolle  
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De Wlz bestaat sinds 2015 en is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. 

Voorbeelden van de Wlz-doelgroep zijn zwaar dementerende ouderen of mensen met een ernstige 

lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.  

Het is de opdracht van het Zorgkantoor om te zorgen dat de klant kwalitatief goede zorg krijgt. Voor mensen 

die zorg in natura kiezen (Rijksoverheid)
1
, koopt het Zorgkantoor zorg in bij zorgverleners in de regio. In de 

contracten die het Zorgkantoor met deze verleners sluit, staan afspraken over omvang, soort, prijs en kwaliteit 

van de te leveren zorg (Achmea, 2015). Om dit mogelijk te maken staan meerdere afdelingen binnen het 

Zorgkantoor in nauw contact met de klant.  

In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat op het gebied van klanttevredenheid het Zorgkantoor nog 

stappen kan maken. Het is dan ook de wens van de organisatie om deze klanttevredenheid te verbeteren. De 

veronderstelling is dat dit bereikt kan worden door ervoor te zorgen dat de verschillende afdelingen en 

medewerkers van deze afdelingen er in slagen minder langs elkaar heen te werken. Door van en met elkaar te 

leren moet de klant uiteindelijk beter geholpen kunnen, met als gevolg een toename van de tevredenheid.  

1.3 Probleemstelling onderzoek 

DOELSTELLING 

Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat de invloed van verschillende vormen van samenwerking op 

collectief leren ten behoeve van de klanttevredenheid is en welke bijdragen verschillende vormen van 

ondersteuning aan deze samenwerkingsvormen bieden. 

VRAAGSTELLING 

Dit onderzoek bevat theoretische en empirische deelvragen die gezamenlijk de hoofdvraag beantwoorden. De 

hoofdvraag is: 

Wat is de invloed van verschillende vormen van samenwerking op collectief leren ten behoeve van de 

klanttevredenheid en welke bijdragen bieden verschillende vormen van ondersteuning hier aan?  

                                                                 

1
 Bij zorg in natura contracteert het zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning, tevens regelt het zorgkantoor de administratie 

daaromheen.  
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Hierbij zijn de volgende theoretische deelvragen opgesteld:  

1. Wat wordt verstaan onder leren? 

 

2. Wat wordt verstaan onder collectief leren? 

 

3. Hoe relateert samenwerken zich aan collectief leren?  

 

4. Welke bijdragen kunnen ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s 

geven aan de verschillende vormen van samenwerking? 

 

De theoretische deelvragen worden beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Naast de theoretische 

deelvragen wordt er met dit onderzoek antwoord gegeven op de volgende empirische deelvragen: 

1. Wat wordt binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis gezien als collectief leren? 

 

2. Welke verschillende vormen van samenwerking zijn er binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren 

Kruis en wat is de invloed van deze vormen op collectief leren? 

 

3. Welke bijdragen kunnen ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s 

geven aan de verschillende vormen van samenwerking binnen het Zorgkantoor van Achmea? 

De empirische deelvragen worden beantwoord door de uitkomsten van de interviews en de vergelijking 

hiervan met de literatuur. 

1.4 Relevantie onderzoek 

Dit onderzoek kent een wetenschappelijke, praktische en maatschappelijke relevantie. Deze zullen 

achtereenvolgens worden toegelicht.  

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

Leren is een populair onderwerp binnen de wetenschap. Er is dan ook een breed scala aan onderzoek over dit 

onderwerp, vanuit verschillende perspectieven. Voor collectief leren in organisaties is dit niet anders. Huidig 

onderzoek naar leren binnen organisaties op een collectieve schaal gaat in veel gevallen over het opdoen van 

ervaring, de context waarin het leren plaatsvindt en hoe het leerproces er precies uit ziet (Argote, 2011). Wat 

betreft het opdoen van ervaring is onderzoek gedaan naar de verschillende dimensies die hierin voorbij komen 

(Argote & Ophir, 2002; Ingram, 2002; Schulz, 2002) Zo kan het ervaren plaatsvinden op een directe of 

plaatsvervangende manier (Levitt & March, 1988). Ook kan het variëren in zijn nieuwigheid (Lampel et al., 

2009, March, 1991), dubbelzinnigheid (Bohn, 1995) of heterogeniteit (Haunschild & Sullivan, 2002).  
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Ervaringen kunnen een succes zijn, maar ook een teleurstelling (Sitkin, 1996). Een ander belangrijk onderwerp 

in het leren van organisaties is de context waarin het leren plaatsvindt. Dan gaat het met name over de 

organisatiecultuur (Bunderson & Sutcliff, 2003), de mate waarin leden van het collectief het gevoel hebben 

psychologisch veilig te zijn (Edmondson, 1999) en de invloed van machtsrelaties binnen de organisatie (Contu & 

Willmott, 2003).  

De context speelt een voorname rol in de relatie tussen ervaring versus leerprocessen en uitkomsten (Argote, 

2011). Dan zijn er nog de onderzoeken die het proces van het collectief leren beschrijven: het verkrijgen, 

vertalen en verspreiden van informatie, kennis en ervaringen (Heikkila & Gerlak, 2013), waarbij naar alle 

factoren van het proces onderzoek is gedaan, maar in de meeste gevallen naar kennisbehoud (Argote et al., 

1990; Benkard, 2000; Darr et al., 1995) en kennisoverdracht (Cohen & Bacdayan, 1994; Feldman & Pentland, 

2003; Holllingshead, 2001; Kieser & Koch, 2008; Lewis, 2004).  

De bovenstaande globale opsomming van eerder onderzoek over collectief leren laat zien dat alle facetten van 

het concept uitvoerig zijn onderzocht. Toch is verder onderzoek van toegevoegde waarde. Niet zo zeer naar 

collectief leren als een op zichzelf staand onderwerp, maar wel naar onderzoek in samenhang met andere 

concepten. Dit onderzoek focust zich op de invloed van verschillende samenwerkingsvormen op collectief 

leren, waarbij het betrekken van de ondersteuning van de organisatie, leidinggevende en collega’s zorgt voor 

verdere specificatie. Onderzoek naar de combinatie van deze aspecten is nog niet eerder gedaan. De 

verschillende vormen van ondersteuning behoren weliswaar tot contextuele factoren die een rol spelen in de 

relatie tussen ervaringen en leerprocessen en uitkomsten, maar omdat in dit onderzoek deze factoren vanuit 

de theorieën van Perceived Organizational Support en Social Support worden bekeken, is er toch sprake van 

een weinig voorkomende inslag.  

1.4.2 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek heeft ook een maatschappelijke relevantie. In dit hoofdstuk is al eerder vermeld dat collectief 

leren in organisaties misschien wel het enige duurzame concurrentievoordeel is dat een organisatie kan 

behalen (Appelbaum & Gallagher, 2000; De Geus, 1988; Garratt, 1999; Pedler et al., 1989; Slater & Narver, 

1995; Thomas & Allen, 2006). Burke (2014) stelt dan ook dat het overleven en de welvaart van organisaties 

afhankelijk is van hun vermogen om te leren en zich aan te passen aan de mogelijkheden en bedreigingen die 

zich voordoen. Juist omdat collectief leren zo centraal staat in het succes van organisaties, heeft een beter 

begrip van leren binnen organisaties een maatschappelijke meerwaarde, omdat het de prestaties van 

organisaties en het welzijn van medewerkers verbetert (Argote, 2011). Dit onderzoek draagt bij aan een beter 

begrip van organisatieleren. Dit onderzoek heeft daarnaast betrekking op een human resources (HR) thema, 

want het gaat over samenwerking, medewerkers, leidinggevenden en collectief leren. De context van dit 

onderzoek is gerelateerd aan de zorg, en heeft daarmee ook een publieke dimensie.  
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1.4.3 Praktische relevantie 

De inzichten die uit dit onderzoek voortkomen hebben niet alleen een wetenschappelijke en maatschappelijke 

relevantie, maar zijn ook praktisch gezien van waarde voor de onderzoeksorganisatie. Dit onderzoek is van 

toegevoegde waarde voor het Zorgkantoor omdat inzichtelijk wordt gemaakt wat de invloed is van 

verschillende samenwerkingsvormen op collectief leren. Op deze manier wordt duidelijk welke 

samenwerkingsvormen van toegevoegde waarde zijn voor het collectieve leren, en daarmee bijdragen kunnen 

leveren aan de verbetering van de klanttevredenheid. Daarnaast is dit niet alleen voor het Zorgkantoor 

relevant, maar ook voor Achmea als geheel, omdat in veel andere onderdelen van de organisatie dezelfde 

samenwerkingsvormen gehanteerd worden. Dit onderzoek kijkt ook naar de bijdragen van de ondersteuning 

van de organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s. Dit zorgt ervoor dat aan de hand van de 

bevindingen op dit gebied, er gericht verbeteringen aan kunnen worden gebracht om deze vormen van 

ondersteuning beter te laten renderen.  
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2. Theoretisch kader 

In het theoretisch kader wordt de relevante theorie rondom de verschillende concepten uit dit onderzoek 

behandeld. Deze theorie is gebruikt voor de opzet van dit onderzoek en zal in hoofdstuk 5 vergeleken worden 

met de resultaten uit hoofdstuk 4. Voordat de relevante theorie zal worden toegelicht, wordt in paragraaf 2.1 

eerst een contextbeschrijving van het onderzoek gegeven. In paragraaf 2.2 wordt vervolgens het begrip leren 

toegelicht, gevolgd door een uitdieping van het concept collectief leren in paragraaf 2.3. Daarna wordt in 2.4 

beschreven hoe samenwerken zich verhoudt tot collectief leren. In 2.5 wordt de ondersteuning van de 

organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s beschreven. In 2.6 wordt tot slot het conceptueel model 

weergegeven, en worden de verwachtingen voor dit onderzoek toegelicht.  

2.1 Contextbeschrijving 

In paragraaf 1.2 is reeds beschreven dat de organisatie de wens heeft om de klanttevredenheid binnen het 

Zorgkantoor te verbeteren. Bij de oriënterende gesprekken tussen Achmea en de onderzoeker is naar voren 

gekomen dat Achmea veronderstelt dat dit doel bewerkstelligd kan worden door middel van meer collectief 

leren binnen het Zorgkantoor. Door van en met elkaar te leren moet de klant beter geholpen kunnen worden, 

wat tot een toename van de tevredenheid van de klant zou moeten leiden. Vanuit deze gedachte hebben de 

organisatie en de onderzoeker gezamenlijk besloten dat collectief leren het kernconcept van dit onderzoek 

vormt. De klanttevredenheid wordt verder niet onderzocht.  

Er is al veel onderzoek gedaan naar vormen van samenwerking die gekoppeld kunnen worden aan de klant, wat 

terugkomt in paragraaf 2.5. Hier gaat het om indirecte effecten van samenwerking op de klant, hier tussenin 

zijn er dus nog andere stappen. Een onderdeel hiervan zal in dit onderzoek bestudeerd worden, namelijk 

collectief leren. Daarnaast is er weliswaar niet veel bekend over de directe effecten van collectief leren op 

klanttevredenheid. Toch is de veronderstelling over collectief leren en klanttevredenheid niet geheel 

onverwacht. Zo is over Organizational learning bekend dat het een relatie heeft met klantverbetering, iets wat 

te zien valt in de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton (2004). Hierbij gaat het lerend vermogen en de 

innovatie van een organisatie over hoe een organisatie in staat blijft om de gekozen strategie te realiseren. Dit 

staat in verbinding met het klantperspectief, dat gaat over de vraag hoe aantrekkelijk een organisatie moet zijn 

voor haar klanten. Hier gaat het weliswaar niet direct over collectief leren, maar wel over leren. Zodoende valt 

de eerder genoemde veronderstelling te rechtvaardigen. 

Sinds enkele jaren wordt binnen het Zorgkantoor de zogeheten ‘SENS-methodiek’ (samen effectief naar succes) 

gehanteerd. Deze methode stamt af van de leanmethode (Julien & Tjahjono, 2009), welke later in dit hoofdstuk 

toegelicht zal worden. Volgens de SENS-methodiek functioneren de afdelingen binnen het Zorgkantoor volgens 

vaste regels en processen, met het uiteindelijke doel om alles zo effectief mogelijk te doen. Hierbij horen 
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verschillende samenwerkingsvormen, welke in hoofdstuk 4 terugkomen. Deze samenwerkingsvormen vormen 

zodoende ook een kernconcept van dit onderzoek.  

Onderzocht zal worden welke samenwerkingsvormen er zijn binnen het Zorgkantoor, en wat de vermeende 

invloed hiervan is op het collectief leren. In de inleiding is al aangegeven dat collectief leren plaatsvindt in een 

organisatie, met leidinggevenden en collega’s. Deze actoren kunnen door de manier waarop zij ondersteuning 

geven aan de verschillende samenwerkingsvormen invloed hebben op het proces van collectief leren. Deze 

verschillende vormen van ondersteuning vormen zodoende ook een kernconcept van dit onderzoek.  

Samengevat vormen collectief leren, de verschillende samenwerkingsvormen en de ondersteuning van de 

organisatie, leidinggevenden en collega’s de kernconcepten van dit onderzoek, waarop de vraagstelling is 

gebaseerd. Waarbij collectief leren het belangrijkste kernconcept is. Van collectief leren wordt in dit onderzoek 

verondersteld dat een toename ervan een positieve invloed kan hebben op de klanttevredenheid. Deze 

veronderstelling wordt echter niet onderzocht.  

2.2 Leren 

In deze paragraaf worden enkele definities van leren besproken. Dit is als inleiding van de uitwerking van een 

van de kernbegrippen van dit onderzoek: collectief leren.  

Leren is in het psychologische veld al een centraal onderwerp sinds de opkomst van de psychologie als een 

onafhankelijke wetenschap. In het grootste gedeelte van de vorige eeuw was leren zelfs het meest intensief 

bestudeerde onderwerp in de psychologie. Daarnaast is leren tot op de dag van vandaag een onderwerp 

waarover veel vragen gesteld worden in elk onderdeel van de psychologie (De Houwer, Barnes-Holmes, & 

Moors, 2013). Toch vermelden veel auteurs niet expliciet welke definitie van leren zij hanteren. Dit laat zich 

mogelijk het best verklaren doordat er geen consensus is over de definitie van leren. In zekere mate is deze 

verdeeldheid niet geheel verrassend. Het is immers zeer moeilijk om concepten op een bevredigende manier te 

definiëren, zeker wanneer een concept zo breed en abstract is als leren (De Houwer et al., 2013).  

Lachman (1997) geeft aan dat veel standaarddefinities van leren verwijzen naar het leren als gevolg van een 

verandering in het gedrag dat plaatsvindt door het opdoen van ervaring. Dit kan gezien worden als een 

basisdefinitie van het concept leren, in die zin dat leren wordt gezien als een effect van ervaring op gedrag. 

Veel auteurs vinden dat deze simpele definitie niet bevredigend is (Domjan, 2010; Lachman, 1997; Omrod, 

1999,2008). Het belangrijkste punt van kritiek op deze definitie is dat het voorbij gaat aan het feit dat 

veranderingen in gedrag noch noodzakelijk noch afdoende zijn om leren te laten plaatsvinden (De Houwer et 

al., 2013).  
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Ten eerste zijn er de latente (onzichtbare) leereffecten die suggereren dat veranderingen in gedrag niet 

noodzakelijk zijn om leren te laten plaatsvinden (De Houwer et al., 2013). Sinds Tolman en Honzik (1930) is 

bekend dat ervaringen op moment 1, die geen enkel effect lijken te hebben op het gedrag van dat moment, 

plotseling invloed kunnen hebben op het gedrag op moment 2. Mensen lijken dus iets te leren op moment 1, 

dat pas wordt geuit in hun gedrag op moment 2. Het leren dat plaatsvindt op moment 1 is dus latent, omdat 

het op dat moment nog geen gedragsverandering teweegbrengt.  

Ten tweede is betoogd dat een gedragsverandering op zichzelf niet afdoende is om leren te laten plaatsvinden. 

Dit omdat niet alle effecten van ervaring op gedrag gezien kunnen worden als leren, en omdat niet alle 

veranderingen in gedrag het gevolg zijn van ervaring. Dergelijke ervaringen (bijvoorbeeld het ervaren van een 

onverwachte harde knal) leiden tot een directe en kortstondige verandering in gedrag. Het is echter onlogisch 

om te stellen dat deze verandering in gedrag leren heeft laten plaatsvinden. Andere gedragsveranderingen, die 

bijvoorbeeld het gevolg zijn van een gebrek aan motivatie of vermoeidheid, zouden ook buiten de definitie van 

leren moeten vallen (De Houwer et al., 2013). Daarnaast kan gedrag ook veranderen als het gevolg van 

genetische factoren (Robinson, Fernald, & Clayton, 2008). 

De problemen die gepaard gaan met de hiervoor genoemde definitie van leren hebben geleid tot een hoop 

grote hoeveelheid definities. Veel van deze definities hebben de assumptie dat leren gaat over een soort 

verandering in de mens of ander wezen, waarbij deze verandering wordt gezien als noodzakelijk, maar niet als 

afdoende, voor een verandering in gedrag (De Houwer et al., 2013). Domjan (2010) definieert leren als “een 

langdurige verandering in de mechanismen van gedrag” (p.17). Lachmans omschrijving sluit daarbij aan. Hij 

typeert leren als een proces dat leidt tot gedrag. Lachmans geeft daarbij aan dat leren niet verward moet 

worden met het product van dit proces, namelijk de verandering in gedrag. Omdat leren wordt gezien als 

slechts een van de vele mechanismen die gedrag bepalen, wordt aangenomen dat veranderingen in gedrag niet 

noodzakelijk zijn, maar ook niet voldoende zijn om de aanwezigheid van leren aan af te leiden. Hoewel veel van 

deze alternatieve definities van leren nog steeds refereren aan de impact van ervaring op gedrag, zijn ze niet 

langer functioneel in die zin dat ze refereren aan een mechanisme dat de impact van ervaring op gedrag 

medieert (De Houwer et al., 2013).  

Mechanistische benaderingen in de psychologie hebben als doel om de mechanismen die gedrag besturen te 

ontdekken. Anders gezegd: het doel is om de verschillende onderdelen van een mechanisme, de organisatie 

van de onderdelen, en hoe elk onderdeel opereert, te ontdekken (Bechtel, 2005, 2008). Mechanistische 

benaderingen van gedrag impliceren dat een bepaald gedeelte van het mechanisme functioneert op hetzelfde 

moment als de gedragsverandering. Dit wil zeggen dat deze mechanistische benaderingen impliceren dat er 

sprake is van doorlopende oorzaken van gedrag: als gedragsverandering plaatsvindt op moment 2, dan moet er 

een element zijn dat onmiddellijk aanwezig was voor moment 2 en dat de verandering van gedrag veroorzaakt 

op moment 2 (Chiesa, 1992, p.1293).  
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Het mechanistische perspectief is in strijd met het eerder aangehaalde fenomeen van latent leren. De ervaring 

van moment 1, waarvan aangenomen wordt dat deze de gedragsverandering van moment 2 veroorzaakt, is 

niet langer onmiddellijk aanwezig voordat die gedragsverandering plaatsvindt. Daarom kan de ervaring niet een 

oorzaak zijn van de verandering in het gedrag. Om deze tegenstelling op te lossen veronderstellen De Houwer 

et al. (2013) dat ervaring iets van verandering veroorzaakt in het organisme. Deze verandering houdt op een 

bepaalde manier aan en kan functioneren als een aangrenzende oorzaak van de gedragsverandering, dat 

plaatsvindt op een later moment in de tijd. Zodoende lijkt een mechanistisch perspectief op gedrag een 

definitie van leren te vereisen in termen van een verandering in het organisme.  

Mechanistische definities van leren hebben ook belangrijke nadelen. De aanname dat een verandering in 

gedrag noch noodzakelijk noch afdoende is om leren te laten plaatsvinden, impliceert dat gedragsverandering 

niet een goede graadmeter is om de aanwezigheid van leren aan af te leiden. In plaats daarvan vereist het 

verifiëren van een mechanistische definitie uiteindelijk de detectie van een soort verandering in het organisme 

dat voortkomt uit een soort ervaring. Dit is echter moeilijk te bereiken, omdat er op het moment weinig over 

bekend is wat precies verandert in het organisme als gevolg van ervaring of hoe bepaald kan worden dat zo een 

verandering in het organisme zich heeft voorgedaan. Zodoende kan gesteld worden dat een mechanistische 

definitie van leren het moeilijk maakt om verschillende onderdelen van leren te identificeren, en dus leren te 

onderzoeken (De Houwer et al., 2013). 

De Houwer et al. definiëren leren als “veranderingen in het gedrag van een organisme dat het gevolg is van 

regelmatigheden in de omgeving van dat organisme” (2013, p. 633). Zij motiveren deze definitie aan de hand 

van de evolutietheorie van Darwin (1859). De drijvende kracht achter evolutie is het aanpassen aan de 

omgeving. Hoe beter een organisme zich aanpast aan de omgeving, des te hoger is de waarschijnlijkheid dat 

het zich kan reproduceren. De evolutietheorie heeft voornamelijk betrekking op het onderzoeksveld van de 

fylogenetische aanpassing, de aanpassing van soorten op hun omgeving door generaties heen. De lerende 

psychologie, zo stellen De Houwer et al. (2013), kan gezien worden als de studie van ontogenetische 

aanpassing, de aanpassing van het individuele organisme aan zijn omgeving gedurende de levenstijd van het 

individu (Skinner, 1938, 1984). In lijn hiermee zijn De Houwer et al. tot de hiervoor genoemde definitie van 

leren gekomen. Deze definitie zal voor dit onderzoek gehanteerd worden. 

2.3 Collectief leren 

Nu het concept leren nader beschreven is, wordt in deze paragraaf in gegaan op de deelvraag: Wat wordt er 

verstaan onder collectief leren? Uit de eerder genoemde definitie van De Houwer et al. blijkt dat leren gaat 

over een organisme, een individu in dit geval. Collectief leren gaat over een collectief proces, bestaande uit 

meerdere mensen (Heikkila & Gerlak, 2013). In deze paragraaf worden verschillende definities van 

verschillende auteurs genoemd, waarna het concept collectief leren verder uitgewerkt en beschreven wordt. 
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Het definiëren van leren op een collectief niveau en het onderscheiden van individueel leren is lang gezien als 

een belangrijke maar uitdagende stap in het studeren van leren in groepen, organisaties en andere sociale 

omgevingen (Cangelosi & Dill, 1965). Verschillende auteurs stellen dat er sprake is van collectief leren wanneer 

er binnen dat collectief door individuele leden geleerd wordt. Het concept van collectief leren is in dat geval 

rechtstreeks gebaseerd op definities van individueel leren (March & Olson, 1975; Simon, 1991; Wenger, 1998). 

Om Stata te citeren: “organizations can learn only as fast as the slowest link learners” (1989, p. 64). Andere 

auteurs hebben daarentegen gesteld dat het concept van collectief leren gezien moet worden als een 

fenomeen dat los staat van individueel leren (Cook & Yanow, 1993; Knight, 2002; Senge, 1990), voornamelijk 

omdat collectieve beslissingen niet gelijk staan aan de samenvoeging van beslissingen van individuele leden 

(Dixon, 1999; Salomon & Perkins, 1998).  

In plaats van individueel leren los te zien van collectief leren, zijn er organisatiewetenschappers die beweren 

dat leren kan voorkomen op verschillende niveaus binnen collectieve omgevingen. Van individuen tot groepen, 

organisaties en netwerken. Deze niveaus zijn gekoppeld aan elkaar door middel van dynamische sociale 

processen van het produceren en verzamelen van kennis (Bednar, 2000; Crossan, Lane, & White, 1999; 

Crossan, Lane, White, & Drurfeldt, 1995; Dyck, Starke, Mischke & Mauws, 2005; Levinthal & March, 1993; 

Nonaka, 1994). Individuen kunnen dus niet alleen zelf leren, maar ook in samenhang met anderen (Salomon, 

1993).  Vanuit dit perspectief kan gesteld worden dat collectief leren individueel leren overstijgt. Het gaat 

verder dan individueel leren, het draait niet om enkel het leerproces van een individu, maar om het leerproces 

van meerdere individuen in samenhang met elkaar.  

Uit de hierboven gegeven informatie kunnen er grofweg drie verschillende perspectieven op collectief leren 

worden onderscheiden. Ten eerste zijn er de wetenschappers die het concept collectief leren rechtstreeks 

baseren op de definities van individueel leren. Ten tweede zijn er de wetenschappers die collectief leren zien 

als een fenomeen dat los staat van individueel leren, en ten derde is er het perspectief dat collectief leren niet 

los ziet van individueel leren, maar stelt dat leren kan voorkomen op verschillende niveaus binnen collectieve 

omgevingen. Dit laatste perspectief wordt gebruikt als uitgangspunt voor dit onderzoek. Dit perspectief wordt 

ondersteund door en het grootste deel van de literatuur en tevens het meest recente deel. Als gevolg hiervan 

komt de definitie die voor dit onderzoek gehanteerd wordt, voort uit dit laatste perspectief. Deze definitie 

wordt hieronder gegeven en verder toegelicht.  

Collectief leren is dus een leerproces dat vaak begint bij individuen en van daaruit doorwerkt naar verschillende 

niveaus binnen een groep (Argyris & Schön, 1996; Crossan et al., 1999; Dekker & Hansen, 2004). Vanuit dit 

perspectief en vele andere wetenschappelijke bronnen, komen Gerlak & Heikkila tot de volgende definitie van 

collectief leren:  
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1.  “Een collectief proces, mogelijk bestaande uit het verkrijgen van informatie via verschillende acties 

(bijvoorbeeld trial and error), het beoordelen en vertalen van informatie en het verspreiden van kennis 

of kansen tussen individuen binnen een collectief; 

2. Collectieve producten die ontstaan vanuit het proces, zoals nieuwe gedeelde ideeën, strategieën, regels 

of beleid.” (2011, p. 5) 

Opvallend is dat de verschillende auteurs die over het concept collectief leren hebben geschreven, zelden tot 

nooit de moeite nemen om toe te lichten wat er nou eigenlijk verstaan wordt onder ‘collectief’ binnen 

collectief leren. In het ontbreken van een dergelijke definitie van collectief, lijkt gelijk ook het antwoord 

verscholen. Klaarblijkelijk wordt aangenomen dat collectief geen begrip is waarover verdeeldheid kan ontstaan. 

Het van dale woordenboek omschrijft collectief enerzijds met de woorden ‘gezamenlijk’ en 

‘gemeenschappelijk’ en anderzijds als een ‘verzameling’, ‘massa’ of ‘min of meer georganiseerde groep’
2
. Deze 

definitie in acht nemend, kan al over een collectief proces gesproken worden als hier twee mensen bij zijn 

betrokken. In dit onderzoek wordt gekeken naar collectief leren binnen een aantal afdelingen van een 

organisatie. Hier kan dus al sprake van zijn als er bij dit proces minimaal twee mensen betrokken zijn.  

Begrijpen hoe individueel leren leidt tot collectief leren is een van de belangrijkste thema’s voor 

wetenschappers die zich bezig houden met leren in collectieve omgevingen (Kim, 1993; Lipshitz, Popper, & 

Friedman, 2002). Heikkila en Gerlak (2013) menen dat deze transfer van individuele leerproducten naar 

collectieve leerproducten plaatsvindt gedurende het collectieve leerproces. 

Collectieve leerproces 

Een bundeling van subprocessen of fases vormen gezamenlijk het proces van collectief leren (Lipshitz et al., 

2002). De fases van het leerproces bestaan over het algemeen uit het verkrijgen, vertalen en verspreiden van 

kennis, informatie en ervaringen (Gerlak & Heikkila, 2011). Deze fases beschrijven ‘hoe’ leren zich ontvouwt, en 

zijn afgeleid van het werk van verschillende organisatiewetenschappers die zich bezig hebben gehouden met 

leerprocessen (Argote, 2011; Huber, 1991; Lipshitz et al., 2002; Zollo & Winter, 2002).  

Hieronder worden de verschillende fases en de mogelijke mechanismen die de opkomst van elk van de drie 

fases onderbouwen beschreven. Het beschrijven van deze fasen is zinvol omdat het inzichtelijk maakt wat 

collectief leren onderscheidt van individueel leren. Met mechanismen wordt hier gerefereerd aan de 

concepten die verklaren hoe een fase in het proces tot stand komt of wordt geactiveerd. Of en hoe 

verschillende mechanismen het proces activeren is waarschijnlijk afhankelijk van de karakteristieken van het 

collectief (Heikkila & Gerlak, 2013).  Hier wordt later nog op ingegaan.  

                                                                 

2
 Van Dale https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/collectief#.WuxJ14iFPDc 
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De fase van het verkrijgen 

De fase van het verkrijgen bestaat uit de verzameling of ontvangst van informatie. De informatie kan via 

interne bronnen binnen de groep, externe bronnen buiten de groep of van andere groepen vandaan komen. 

Via individuen, al dan niet in overleg met anderen binnen een groep, wordt de informatie verkregen. Deze 

informatie wordt verkregen door een iemand of door meerdere individuen die dezelfde informatie verkrijgen.  

Vaak zijn de mechanismen van informatie verkrijgen ervaringsgericht (Heikkila & Gerlak, 2013). Hierbij kan 

gedacht worden aan het verkrijgen van informatie door middel van oefening en ervaring van individuen binnen 

een groep, ook wel ‘vallen en opstaan’ genoemd (Fazey et al., 2005; Henry, 2009; Kolb, 1984; Levitt & March, 

1988; Ostrom, 2007; Rose, 1991). Een tweede ervaringsmechanisme voor het verkrijgen van informatie kan 

optreden wanneer individuen binnen een groep de gedragingen van anderen binnen of buiten een groep 

observeren (Nadler, Thompson, & Van Boven, 2003). 

Het verkrijgen van informatie kan van bewuste acties van individuen komen, of van ‘zoeken en opmerken’ 

mechanismen (Huber, 1991). Een dergelijk mechanisme kan bestaan uit individuen die op zoek zijn naar 

veranderingen in de mogelijkheden van de externe omgeving, iets wat groepen kan helpen om inzichtelijk te 

maken wanneer nieuwe acties nodig zijn (Lipshitz et al., 2002). In aanvulling op het observeren van de externe 

omgeving kunnen individuen actief informatiebronnen zoeken voor kennis en leren (Dixon, 1999; Nilsson, 

2006). Het zoeken van interne informatiebronnen is ook een mechanisme voor het verkrijgen van informatie. 

Dit kan gedaan worden door te kijken naar de fouten of problemen die zich in het verleden bij de groep, of de 

organisatie hebben voorgedaan (Heikkila & Gerlak, 2013).  

Zelfevaluaties, experimenten of assessments zijn ook manieren waarop leren kan plaatsvinden (Schneider & 

Ingram, 1990; Walters & Holling, 1990). Doorgaans worden de bewuste zoektochten naar informatiebronnen 

van binnenin, buitenaf en door verschillende groepen gezien als complementaire manieren om informatie te 

verkrijgen over problemen en mogelijkheden binnen een collectieve omgeving (Allen, 2001; Lipshitz et al., 

2002). 

Een ander mechanisme dat het verkrijgen van informatie mogelijk maakt van zowel interne als externe 

bronnen in een collectieve context, is door een actieve dialoog en actief overleg tussen organisatieleden of 

door netwerken van actoren met diverse basissen van kennis (Dyck et al., 2005; Nonaka, 1994; Sabatier, 1987, 

1988; Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Weber, 2009). Door zowel formele als informele groepsdialogen kunnen 

individuele leden van een groep blootgesteld worden aan verschillende kennissets en waarden. Deze 

kennissets en waarden kunnen ideeën doen ontstaan die onderscheidend zijn van die van individuele leden van 

de groep (Lejano & Ingram, 2009). Het overlegmechanisme noodzaakt, in tegenstelling tot het bewust zoeken, 

het verkrijgen van informatie door collectieve acties. Een voordeel van het verkrijgen van informatie op 

groepsniveau is dat het parallelle zoekprocessen voor nieuwe informatie mogelijk maakt (Ohlsson, 2011), wat 

leermogelijkheden opent (Simon, 1996). 
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In het proces van het verkrijgen van informatie, is het het individu dat de informatie moet zoeken, los van of de 

actie tot het verkrijgen van de informatie ondernomen is door het individu of meerdere actoren in een groep 

(Heikkila & Gerlak, 2013). Omdat individuen beperkt zijn in hun cognitieve vaardigheden om informatie te 

verwerken, is het aannemelijk dat de informatie die zij gebruiken op elk willekeurig moment, gelimiteerd is en 

selectief gefilterd wordt (Jones & Baumgartner, 2005; Lindblom, 1959; Ostrom, Gardner, & Walker, 1994). 

Selectieve aandacht kan resulteren in bevooroordeelde en begunstigde kennis in de fase van het verkrijgen van 

informatie (Holcomb, Ireland, Holmes, & Hitt, 2009). Een andere manier waarop individuele kenmerken het 

verkrijgen van informatie vorm kunnen geven, is door de neiging tot geroutineerd gedrag. Dit kan actief denken 

verminderen (Cohen, et al., 1996), of de mogelijkheid tot het zoeken van nieuwe informatie (Heikkila & Gerlak, 

2013). 

De fase van het vertalen 

De fase van het vertalen van het leerproces bestaat uit het interpreteren van de betekenis van nieuwe 

informatie, of de toepassing van bestaande informatie naar een nieuwe context, door de individuen van een 

groep die de informatie hebben verkregen. Informatie wordt begrepen en wordt ‘kennis’ door middel van het 

vertalingsproces (Heikkila & Gerlak, 2013). Net zoals bij de fase van het verkrijgen, vindt deze fase plaats door 

de cognitieve processen van individuen (Ohlsson, 2011). Bovendien kunnen er verschillende typen 

mechanismen worden aangewend in de vertaling van informatie (Heikkila & Gerlak, 2013).  

De mechanismen die ervoor zorgen dat individuen informatie kunnen vertalen, kunnen bewust zijn, zoals het 

geval is via analyse en studie. Individuen kunnen expliciet vragen naar nieuwe informatie, er onderzoek naar 

doen en het evalueren, gebaseerd op hun bestaande kennis. Ze kunnen ook bronnen van experts raadplegen of 

advies inwinnen bij vertrouwelingen, om de informatie te kunnen interpreteren. Individuen binnen een groep 

kunnen om de informatie te analyseren en te bestuderen op zichzelf handelen, of ze werken samen aan een 

dergelijke analyse. Met name dialogen en overleggen kunnen ervoor zorgen dat individuen samenwerken om 

alternatieve betekenissen van informatie te overwegen of nieuwe benaderingen voor het toepassen van 

bestaande informatie (Crossan et al., 1999, p. 525; Daft & Weick, 1984). Omdat dialogen ook kunnen bijdragen 

aan het verkrijgen van informatie, lopen deze fases van verkrijgen en vertalen soms gelijk aan elkaar (Heikkila & 

Gerlak, 2013). 

Een van de onbedoelde of onbewuste mechanismen die mensen gebruiken in het vertalen van informatie is 

heuristiek (‘sneltoetsen’) die mensen op basis van ervaringen uit het verleden bedenken om informatie te 

kunnen interpreteren (Simon, 1991). Omdat individuen beperkte cognitieve verwerkingsmogelijkheden 

hebben, wordt heuristiek over het algemeen gebruikt om informatie te interpreteren die onvolledig of 

dubbelzinnig is, omdat dit het verwerkingsproces kan versnellen (Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982). De 

tendens om heuristiek te gebruiken heeft implicaties voor veel complexe collectieve contexten omdat de 
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informatie mogelijk kan leiden tot verschillende maten van onzekerheid en dubbelzinnigheid (Jones & 

Baumgartner, 2005; Levitt & March, 1988). 

Wanneer mensen worden geconfronteerd met onzekere of dubbelzinnige informatie, moet er mogelijk 

informatie overschreven of onderdrukt worden die eerder geaccepteerd was als geldige informatie (Ohlsson, 

2011). De tendens om heuristiek te gebruiken, gebaseerd op eerdere ervaringen, kan echter betekenen dat 

individuen het risico lopen om informatie die dubbelzinnig is verkeerd te interpreteren (Holcomb et al., 2009). 

Mentale framing is een ander onbewust mechanisme dat zich voordoet in de vertalingsfase. Individuen 

verwerken en organiseren kennis op verschillende manieren (Allison & Hayes, 1996; Kolb, 1984). Individuele 

gewoontes, professionele trainingen en gedragspatronen creëren mogelijk ‘manieren om te weten’ (Lejano & 

Ingram, 2009; Stone, 2002; Yanow, 2009), die op hun beurt een rol spelen in hoe individuen informatie framen 

en dus interpreteren (Barr & Gilg, 2007; Duhigg, 2012; Kahneman, 2011). Het gebruik van mentale frames is 

gebonden aan het cognitieve proces genaamd ‘bevooroordeelde verwerking’, wat individuen leidt tot het 

interpreteren van informatie op een dusdanige manier dat ze verwerkt worden in bestaande houdingen, 

veronderstellingen en overtuigingen (Lord, Ross, & Mark, 1979; Lord & Taylor, 2009; Munro & Ditto, 1997). De 

kenmerken van de collectieve groep, zoals hun sociale dynamiek, kunnen de mentale frames beïnvloeden en 

daarmee ook het proces van het vertalen (Heikkila & Gerlak, 2013). 

De fase van het verspreiden 

Deelname van individuen binnen het collectief aan het verkrijgen en interpreteren van nieuwe kennis, hoeft 

nog niet automatisch te betekenen dat alle leden van de groep, of de belangrijkste leden, deze kennis 

accepteren en aannemen (Etheredge & Short, 1983). Dit kan veroorzaakt worden door de verschillende 

‘manieren om te weten’, die het proces van informatie delen en aannemen binnen een groep niet 

vergemakkelijken (Edmondson & Woolley, 2006). Het is door het verspreiden of door de overdracht en 

inbedding van informatie binnen een groep, dat kennis op individueel niveau de mogelijkheid heeft om zich te 

ontwikkelen tot gedeelde kennis tussen groepsleden (Argote, 2011). Overdracht in het verspreidingsproces kan 

individuen vereisen die informatie verwerven, om die informatie te verspreiden over een collectief, naar een 

kritische groep individuen of naar de leden die de beslissingen nemen (Huber, 1991). De individuen die de 

informatie verzamelen moeten mogelijk de andere leden van de groep overtuigen dat de ideeën geschikt zijn 

voor het grotere geheel (Argote, McEvily, & Reagans, 2003; Crossan et al., 1999).  

Sommige mechanismen die de overdracht en inbedding van ideeën kunnen faciliteren zijn experimenteel van 

aard, via collectieve routines (Argote & Ingram, 2000; Feldman, 2000; Feldman & Rafaeli, 2002). Gedeelde 

routines die iedereen in de groep volgt, kunnen bijdragen aan het snel delen en mogelijk aannemen van een 

nieuwe benadering voor het uitvoeren van een taak. Zulke routines en processen kunnen zodoende dienen als 

een mechanisme voor het collectieve geheugen of gedeelde kennis (Heikkila & Gerlak, 2013).  
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Net zoals bij de fases van het verkrijgen en vertalen, kan overleggen of gedeelde communicatie een 

mechanisme zijn om het verspreiden te activeren. Ook kan het dienen als mechanisme voor de totstandkoming 

van de inbedding en acceptatie van nieuwe ideeën (Nonaka, 1994). Er kunnen verschillende vormen van 

gedeelde communicatieprocessen voorkomen in collectieve contexten, die de verspreiding kunnen 

aanwakkeren. Voorbeelden hiervan van zijn informele vergaderingen, nabesprekingen en evaluatieprocessen 

waarin werknemers hun ervaringen en meningen delen. Bij het delen van ervaringen is ‘storytelling’ een goed 

hulpmiddel om informatie te verspreiden, omdat het individuen binnen een groep kan helpen om zich te 

vereenzelvigen met de nieuwe informatie over problemen of nieuwe oplossingen (Crossan et al., 1999).  

Communicatie en dialoog kunnen verspreiding faciliteren, maar dat betekent nog niet dat het ook makkelijk te 

doen is in collectieve contexten. Zoals eerder aangegeven interpreteren individuen informatie over het 

algemeen op een manier die in overeenstemming is met hun eigen waarden en overtuigingen (Fischer, 2003; 

Heikkila & Gerlak, 2013). Daarnaast kunnen individuen en groepen meer ontvankelijk zijn voor informatie en 

ideeën die van grotere betekenis zijn voor hun eigen waarden (Lipshitz et al., 2002, p.91). Tenslotte kan de 

mate waarin een individu risico durft te nemen in een groep, een rol spelen in de vormgeving van in hoeverre 

individuele ideeën en informatie verspreid worden op het collectieve niveau (Bednar, 2000). In collectieve 

contexten kunnen mechanismen die het verspreiden van kennis aanwakkeren dus bestaan uit expliciete 

pogingen tot overtuiging en issue framing (Heikkila & Gerlak, 2013). Aanvullend op hoe individuele kenmerken 

een rol spelen zullen collectieve kenmerken, zoals de sociale dynamiek van een groep, ook een rol spelen in of, 

welke en hoe informatie verspreid wordt. 

Het individu binnen het collectieve leerproces 

De verschillende fases van het collectieve leerproces maken duidelijk dat collectief leren een concept is dat niet 

los gezien kan worden van individueel leren.  Zoals hierboven beschreven beginnen de fasen van het verkrijgen 

en het vertalen van informatie, kennis en ervaringen bij het individu, alvorens dit in de fase van het verspreiden  

de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen tot gedeelde kennis tussen groepsleden (Argote, 2011). Deze 

ontwikkeling tot gedeelde kennis laat op zijn beurt weer zien dat collectief leren verder gaat dan alleen 

individueel leren, en dus niet rechtstreeks gebaseerd kan zijn op de definities van individueel leren. Dit 

rechtvaardigt zodoende de keuze voor het perspectief op collectief leren dat in dit onderzoek gehanteerd 

wordt: collectief leren begint bij het individu en komt voor op verschillende niveaus binnen collectieve 

omgevingen. In dit onderzoek is de casusorganisatie een collectieve omgeving, maar ook de onderzochte 

afdelingen vormen ieder een collectieve omgeving.  
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De producten van leren 

De producten van leren komen voort uit het leerproces (Heikkila & Gerlak, 2013). De hiervoor beschreven fases 

van het leerproces, verkrijgen, vertalen en verspreiden, bieden mechanismen die vervolgens leerproducten 

produceren. Onderzoek van Gerlak en Heikkila (2011) heeft aangetoond dat er in de literatuur twee soorten 

leerproducten zijn geïdentificeerd als het gaat om collectief leren. Een soort bestaat uit cognitieve 

veranderingen die geobserveerd worden bij leden van een groep, die kunnen bestaan uit nieuwe of versterkte 

waarden, ideeën of overtuigingen. Het andere soort leerproduct bevat veranderingen in het collectieve gedrag 

of in collectieve acties van een groep (Argyris, 2003; Crossan et al., 1999; Henry, 2009; Knight, 2002). Deze 

gedrags- of actiegebaseerde producten kunnen variëren van nieuwe of verbeterde routines en strategieën, tot 

aan nieuwe of uitgebreide programma’s en plannen die groepsgedrag structureren of zeer geformaliseerde 

regels (Heikkila & Gerlak, 2013).  

In dit onderzoek wordt niet verondersteld dat leren per definitie resulteert in verbeterde producten of 

resultaten, ook al wordt dit in de literatuur veelal wel gedaan (Argyris, 2003; Chiva, Grandío, Alegre, 2010). 

Verschillende auteurs erkennen dat leren mogelijk niet resulteert in verbeterde beleidsuitkomsten (Radaelli, 

2009) en dat het zelfs kan leiden tot ‘foutieve afleidingen’ (Levitt & March, 1988, p. 335) of destructief gedrag 

(Ortenblad, 2002). De eerder aangehaalde definities van leren (De Houwer et al., 2013) en collectief leren 

(Gerlak & Heikkila, 2011), die in dit onderzoek gehanteerd worden, sluiten daarbij aan. Dit omdat in beide 

definities niet gesteld wordt, dat leren duidt op een verbetering van iets. De Houwer et al. hebben het over 

‘verandering’, terwijl Gerlak en Heikkila het hebben over een ‘collectief leerproces’ vanwaar uit ‘collectieve 

producten’ ontstaan. Tegelijkertijd hoeft leren ook niet altijd te resulteren in nieuwe uitkomsten: een 

versterking van leerproducten kan ook een uitkomst van het leerproces zijn (Crossan et al, 1999). 

Collectief leren en de klant 

Bovenstaande alinea geeft aanleiding om de eerder aangehaalde veronderstelling, dat collectief leren leidt tot 

een hogere klanttevredenheid, nog even terug te laten komen. In deze paragraaf is te lezen dat collectief leren 

collectieve producten met zich mee brengt die ontstaan vanuit het proces. Hierbij kan gedacht worden aan 

nieuwe gedeelde ideeën, strategieën, regels of beleid (Gerlak & Heikkila, 2011). Daarnaast noemen Heikkila & 

Gerlak (2013) ook dat er sprake kan zijn van nieuwe of uitgebreide programma’s, plannen en nieuwe of 

verbeterde routines. Indien het ontstaan van deze nieuwe collectieve producten verbeteringen met zich mee 

brengen, kan dit ook bijdragen aan meer waarde voor de klant, van waaruit de veronderstelling in dit 

onderzoek versterkt wordt. In bovenstaande alinea wordt echter ook aangegeven dat leren niet per definitie 

resulteert in verbeterde producten of resultaten. Zo beschouwd kan collectief leren alleen een mogelijke 

positieve invloed hebben op klanttevredenheid, als er wel sprake is van verbeterde producten of resultaten. 
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2.4 Samenwerken 

Collectief leren is een concept dat onlosmakelijk met samenwerken is verbonden. Iets wat blijkt uit de vorige 

paragraaf. Zonder samenwerking is collectief leren niet mogelijk. Zoals in paragraaf 2.3 is beschreven, speelt 

samenwerking een rol in alle drie de fasen van het collectieve leerproces. In de fase van het verkrijgen kunnen 

een actieve dialoog en actief overleg tussen organisatieleden bijdragen aan het verkrijgen van informatie, 

kennis en ervaringen van het individu. Om een in later stadium deze factoren te vertalen, kunnen de 

verschillende individuen samenwerken aan het analyseren van deze factoren, wederom door dialogen en 

overleggen. In de laatste fase van het collectieve leerproces, de fase van het verspreiden, zijn vormen van 

samenwerking als informele vergaderingen, nabesprekingen en evaluatieprocessen, manieren om collectief 

leren mogelijk te maken. Samenwerken is dus iets wat vooraf gaat aan collectief leren.  

Hoe beter de samenwerking in de bovengenoemde samenwerkingsvormen verloopt, hoe beter dit uiteindelijk 

zal zijn voor de mate waarin er binnen een collectieve omgeving collectief geleerd wordt. Dit maakt het 

relevant om het concept samenwerken in relatie tot collectief leren verder te onderzoeken.  Om deze link 

tussen samenwerken en collectief leren zo helder mogelijk te houden, wordt het concept samenwerken in deze 

paragraaf uitgewerkt aan de hand van drie fasen van het eerder beschreven collectieve leerproces. Per fase zal 

beschreven worden op welke manier samenwerken een rol kan spelen in het collectieve leerproces.  

De fase van het verkrijgen 

In de vorige paragraaf is beschreven dat de fase van het verkrijgen bestaat uit de verzameling of ontvangst van 

informatie. Er zijn verschillende mechanismen die het verkrijgen van informatie mogelijk maken. Een van deze 

mechanismen betreft een actieve dialoog en actief overleg tussen organisatieleden (Dyck et al., 2005; Nonaka, 

1994; Sabatier, 1987, 1988; Sabatier & Jenkins-Smith, 1999; Weber, 2009).  

 Doordat organisatieleden een dialoog met elkaar aangaan en verschillende perspectieven en ervaringen met 

elkaar delen, kunnen deze leden uiting geven aan wat ze denken. Op deze manier wordt onzichtbare kennis 

zichtbaar gemaakt (Dyck et al., 2005), vaak door het gebruik van beeldspraak, terwijl deze kennis anders 

moeilijk te communiceren is. Concepten die door de organisatieleden gevormd worden, kunnen gecombineerd 

worden met bestaande data en externe kennis, in de zoektocht naar meer deelbare en concrete ideeën. Deze 

combinaties worden gefaciliteerd door de documentatie van bestaande kennis, maar ook door coördinatie 

tussen verschillende organisatieleden (Nonaka, 1994). Samenwerken komt hier dus duidelijk naar voren als iets 

wat onderdeel uitmaakt van de fase van het verkrijgen in het collectieve leerproces. Het grootste voordeel 

hiervan lijkt te zijn dat informatie, kennis of ervaringen die eerst onzichtbaar waren, nu zichtbaar worden door 

middel van samenwerking. Deze zichtbaarheid is ook noodzakelijk om tot collectief leren te kunnen komen. De 

in dit onderzoek gehanteerde definitie voor collectief leren, van Gerlak en Heikkila, geeft immers aan dat 
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collectief leren een proces betreft waarin informatie via verschillende acties verspreid wordt tussen individuen 

binnen een collectief (2011).  

De fase van het vertalen 

In de fase van het vertalen van het leerproces wordt de betekenis van nieuwe informatie geïnterpreteerd, of 

wordt de nieuwe informatie toegepast op een nieuwe context, door de individuen van een groep die de 

informatie hebben verkregen. In de vorige paragraaf is al genoemd dat deze fase en de fase van het verkrijgen 

gelijk aan elkaar kunnen lopen. Dit omdat in beide gevallen dialogen een bijdrage kunnen leveren aan het 

proces (Heikkila & Gerlak, 2013).  Dit interpreteren vindt plaats op individueel niveau, maar door dialogen en 

overleggen tussen individuen wordt de transitie gemaakt naar een collectief niveau. Dit is van belang omdat op 

deze manier het interpreteren waarschijnlijk waardevoller van aard zal zijn dan wanneer deze samenwerking 

tussen individuen niet plaats vindt (Crossan et al., 1999). 

De fase van het verspreiden 

De laatste fase in het collectieve leerproces is de fase van het verspreiden. Het is in deze fase dat kennis op 

individueel niveau de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen tot gedeelde kennis tussen groepsleden (Argote, 

2011). Hier wordt dus duidelijk in hoeverre er collectief geleerd wordt binnen de collectieve omgeving. Zoals in 

de vorige paragraaf is beschreven kan deze fase vereisen dat individuen die de informatie verzameld hebben, 

andere leden van de groep moeten overtuigen dat deze ideeën geschikt zijn voor het grotere geheel (Argote et 

al., 2003; Crossan et al., 1999) Overleggen of gedeelde communicatie kunnen ook hier mechanismen zijn om 

het verspreiden te activeren (Nonaka, 1994). Deze communicatieprocessen kunnen bestaan uit informele 

vergaderingen, nabesprekingen en evaluatieprocessen waarin ervaringen en meningen onderling gedeeld 

worden (Crossan et al., 1999).  

Collectief leren en samenwerken 

Opvallend is dat in de literatuur over collectief leren samenwerking veelal impliciet wordt genoemd. In de 

verschillende fasen van collectief leren is samenwerking tussen individuen vereist om uiteindelijk tot collectief 

leren te kunnen komen. Dit maakt het voor dit onderzoek dan ook relevant dat aan de hand van deze fasen het 

concept collectief leren verder is uitgewerkt in paragraaf 2.3. Hierna zijn in paragraaf 2.4 dezelfde fasen 

gebruikt om de link tussen collectief leren en samenwerken expliciet te maken. Vergaderingen, 

nabesprekingen, gedeelde communicatie, evaluatieprocessen en professionele trainingen worden genoemd als 

manieren waarop samengewerkt kan worden en medewerkers een dialoog met elkaar aan kunnen gaan. Er kan 

op allerlei verschillende manieren en in verschillende vormen worden samengewerkt. Daarbij is het evident dat 

hoe beter er binnen deze vormen samengewerkt wordt, hoe beter dat zal zijn voor de mate waarin collectief 

geleerd wordt. Uiteindelijk gaat het hier om in hoeverre de twee eerder aangehaalde leerproducten worden 
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geproduceerd: cognitieve veranderingen die geobserveerd worden bij leden van een groep en veranderingen in 

het collectieve gedrag of in collectieve acties van een groep (Argyris, 2003; Crossan et al., 1999; Henry, 2009; 

Knight, 2002).  

In de paragraaf 2.3 valt verder te lezen dat allerlei factoren invloed kunnen hebben op het proces van 

verkrijgen, vertalen en verspreiden. Hierin worden voornamelijk individuele kenmerken aangehaald, en in 

mindere mate collectieve kenmerken. Er wordt echter voorbijgaan aan factoren die een rol kunnen spelen in 

het samenwerken dat plaatsvindt binnen de verschillende fasen van het collectieve leerproces. Het is 

aannemelijk dat factoren als de context waarin de samenwerking plaatsvindt (de organisatie), de rol van 

eventuele leidinggevenden en van collega’s, een rol spelen in hoe het samenwerken verloopt. In dit onderzoek 

zullen deze factoren wel meegenomen geworden, deze worden in de volgende paragraaf verder toegelicht.  

 

2.5 Ondersteuning 

In deze paragraaf wordt beschreven welke bijdragen verschillende vormen van ondersteuning aan 

samenwerking, in relatie tot collectief leren, kunnen leveren.  In dit onderzoek zullen de bijdragen van de 

organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s in kaart worden gebracht. Dit wordt in eerste instantie 

gedaan vanuit de theorie over Organizational learning climate, waarmee de rol van de organisatie inzichtelijk 

wordt gemaakt. Van hieruit wordt de theorie over charismatisch leiderschap gebruikt om de rol van directe 

leidinggevenden te betrekken, tot slot zullen de mogelijke bijdragen van de collega’s worden beschreven met 

behulp van de theorie over social support.  

2.5.1 Organizational learning climate 

Organizational learning climate verwijst naar de percepties van werknemers over in welke mate activiteiten 

vanuit de organisatie het mogelijk maken voor hen om te leren. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij het 

creëren, verwerven en overdragen van kennis (Marsick & Watkins, 2003).  Deze percepties zijn belangrijk voor 

creativiteit, leren en prestaties (Amabile et al., 1996).  Von Krogh, Ichijo en Nonaka stellen dat het cruciaal is 

dat het klimaat voor leren ondersteunend en open is, en dat het nieuwe, kritische en onconventionele 

manieren van denken omarmt, om leren op de werkplek mogelijk te maken (2000). Sterker nog, het leerklimaat 

kan een belangrijke functie zijn waarin het individuele leerproces  zich ontwikkelt en verder gaat dan het 

individuele niveau (Hetland, Skogstad, Hetland, & Mikkelsen, 2011).  

Bovenstaande maakt duidelijk dat het belangrijk is om het leerklimaat in dit onderzoek te betrekken. De 

percepties van de werknemers omtrent de mogelijkheden tot leren zullen immers een rol spelen in het 
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uiteindelijke leerproces. Hieronder volgt zodoende een verdere uitwerking van dit concept. Hierin zullen een 

aantal dimensies van het leerklimaat worden beschreven, om inzichtelijk te maken hoe de organisatie kan 

bijdragen aan het scheppen van een gunstig leerklimaat. De geschiedenis van leerklimaat onderzoek laat 

grofweg twee tradities zien. Enerzijds zijn er de onderzoekers die focussen op psychologische klimaten, 

bestaande uit de percepties van individuen van hun omgeving, anderzijds zijn er de onderzoekers die kijken 

naar het klimaat op organisatieniveau (James et al, 2008). Hoewel beide invalshoeken interessant zijn, is de 

eerste voor dit onderzoek het meest relevant. In dit kwalitatief onderzoek zullen er interviews met de 

respondenten plaatsvinden voor de dataverzameling. Daarin zal er gevraagd worden naar de percepties van de 

respondenten omtrent de verschillende concepten van dit onderzoek, wat dus ook het best zal aansluiten bij 

theorie die gaat over individuele percepties.  

Dimensies van het leerklimaat 

Volgens Bartram et al. (1993) zijn er  verschillende dimensies van het leerklimaat. De dimensies ‘autonomie en 

verantwoordelijkheid’, ‘teamstijl’, ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ en ‘duidelijke richtlijnen’ hebben de meeste 

raakvlakken met de andere concepten van dit onderzoek, deze zullen dan ook verder uitgewerkt worden.  

Autonomie is een van de basisbenodigdheden voor de mens in relatie tot motivatie en prestatie. Vervulling van 

de behoefte aan autonomie is een gevestigde functie als het gaat om succesvolle leercontexten (Deci & Ryan, 

2000). Hierop aansluitend heeft onderzoek van Deci, Ryan en Williams (1996) uitgewezen dat er een positieve 

associatie is tussen intrinsieke motivatie en een hoge kwaliteit van leren en persoonlijke aanpassing. Het  

behouden van een hoge intrinsieke motivatie blijkt te worden gefaciliteerd door een context die bevrediging 

van de behoefte aan autonomie mogelijk maakt. Anders gezegd zal een medewerker die tevreden is over zijn 

mate van autonomie, sneller tot een hoge kwaliteit van leren komen.  

De dimensie teamstijl geeft aan dat ondersteuning, onderlinge betrokkenheid en erkenning belangrijke 

componenten zijn van een leerklimaat. Teamstijl refereert aan de mogelijkheid om te leren van collega’s in een 

ondersteunende omgeving, waarin men voor elkaar zorgt, en elkaar helpt en waarin individuen hun 

beperkingen durven te tonen (Bartram et al., 1993) Een context waarin medewerkers zich verwant voelen aan 

elkaar, zorgt voor onderhoud van de intrinsieke motivatie (Deci et al., 1996). Later in deze paragraaf zal 

ingezoomd worden op de ondersteuning van collega’s vanuit de theorie over social support. Vanuit 

organisatieperspectief gezien kan een organisatie voornamelijk bijdragen aan de dimensie teamstijl door te 

voorzien in de behoefte om samen te werken in teams of groepen. Om er vervolgens voor te zorgen dat binnen 

deze teams een omgeving ontstaat waarin er sprake is van bovenstaande factoren, lijkt een belangrijke rol 

weggelegd voor de leidinggevende. Ook hier zal later in deze paragraaf nog op worden teruggekomen.  
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De mogelijkheid tot ontwikkeling is een andere dimensie die Bartram et al. (1993) noemen. Deze dimensie gaat 

over de percepties van de kansen om te leren en creatief te zijn, alsmede empowerment, door middel van 

mogelijkheden tot het bespreken van beleid en betrokkenheid in het nemen van beslissingen. Hierbij kan 

gedacht worden aan in hoeverre medewerkers vinden dat ze bijvoorbeeld voldoende trainingen kunnen volgen 

en of ze zich ‘gehoord’ voelen door de organisatie. Net zoals bij autonomie en verwantschap  is de mogelijkheid 

tot ontwikkeling een belangrijke psychologische behoefte voor een succesvolle leercontext (Deci & Ryan, 

2000).  

Tot slot is er de dimensie van duidelijke richtlijnen. Dit gaat over de importantie van beschikbare informatie en 

toegang tot de nodige richtlijnen op het werk, wat wordt verondersteld als een belangrijke leerklimaatfactor 

(Bartram et al., 1993).  In hun onderzoek over klimaat hebben James et al. (2008) aangeduid dat helderheid van 

groot belang is voor de percepties van de werkplek. Om leren en creativiteit bij werknemers te ondersteunen, 

is beschikbaarheid van relevante informatie van aanzienlijk belang. Informatieve feedback is cruciaal voor een 

context om tot vervulling van basisbehoeften te komen en intrinsieke motivatie te koesteren, waarvan al 

eerder is aangegeven dat het positief gerelateerd is aan een hoge kwaliteit van leren (Deci et al., 1996).  

Het leerklimaat in relatie tot collectief leren en samenwerken 

Nu de bovenstaande dimensies zijn beschreven rest de vraag in hoeverre het leerklimaat van belang is voor de 

concepten collectief leren en samenwerken. De dimensies dragen ieder op hun eigen manier bij aan het leren 

in een organisatie. Dit leren heeft echter wel betrekking op het leren van individuen, en lijkt daarmee niet 

direct het collectieve leerproces te raken. Toch wordt ervoor gekozen om in dit onderzoek het leerklimaat, en 

daarmee de ondersteuning van de organisatie, te zien als een component dat een rol kan spelen in het 

collectieve leerproces. Zoals in paragraaf 2.1 wordt beschreven kan leren voorkomen op verschillende niveaus 

binnen collectieve omgevingen. Evident is dat collectief leren altijd begint bij het leren van een individu, van 

waaruit de fasen van het collectieve leerproces al dan niet worden doorlopen. Het is aannemelijk dat in een 

organisatie waarin een goed leerklimaat is, en de percepties van werknemers omtrent de mogelijkheden tot 

leren dus positief zijn, en de kans op een hoge kwaliteit van leren daarmee verhoogd wordt, dit positieve 

gevolgen heeft voor de mate van collectief leren binnen deze organisatie. Daarbij dient wel in acht te worden 

genomen dat het empirisch onderzoek om deze stelling te verdedigen ontbreekt. De relatie tussen het 

leerklimaat en het concept samenwerken zal hieronder verder worden uitgewerkt.  

 Voor de relatie tussen het leerklimaat en het concept samenwerken wordt onderzoek van Eldor en Harpaz 

(2016) aangehaald. Zij hebben onderzoek verricht naar de relatie tussen het leerklimaat en 

medewerkersbetrokkenheid en extra rol gedrag zoals creativiteit, pro-activiteit, kennisdeling en aanpassend 

vermogen. Gesteld wordt dat het leerklimaat werknemers mogelijkheden geeft voor dialogen, feedback en 

verbinding met de visie van de organisatie, wat een diepere verbinding tussen hun baan en de 
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organisatiedoelen bewerkstelligd (Burke, Holman & Birdi, 2006). Wanneer werknemers in een dergelijke 

omgeving werken, is het waarschijnlijker dat ze hun rollen waardevoller vinden en geloven dat doelen bereikt 

kunnen worden (Eldor & Harpaz, 2016).  Daarnaast zorgt een leerklimaat zoals eerder aangegeven voor meer 

mogelijkheden tot verantwoordelijkheid, autonomie en koestert het intrinsieke motivatie. Zien medewerkers 

hun organisatie zodoende als een plek waar kansen worden geboden voor het bereiken van hun werkdoelen en 

zelfontwikkeling, zal dit hun betrokkenheid vergroten (Bakker & Demerouti, 2007).  

De belangrijkste uitkomst uit het onderzoek is dat medewerkersbetrokkenheid de relatie tussen het 

(waargenomen) leerklimaat en het extra rol gedrag, volledig medieert. Eldor en Harpaz (2016) stellen zodoende 

dat werknemers betrokken raken in hun werk als ze geloven dat hun werkgever hen de kansen geeft om te 

leren. Anders gezegd zorgt een positief leerklimaat voor meer medewerkersbetrokkenheid, wat dus extra rol 

gedrag als creativiteit, pro-activiteit, kennisdeling en aanpassend vermogen in de hand werkt. Hoewel al deze 

factoren van belang kunnen zijn met het oog op samenwerken, is vooral kennisdeling van belang als we kijken 

naar samenwerken in relatie tot collectief leren. Knowledge sharing wordt omschreven als een proces waarin 

individuen hun ‘onzichtbare’ en expliciete informatie uitwisselen waarbij nieuwe collectieve kennis ontstaat 

(Inkpen & Tsang, 2005, Van den Hooff & De Ridder, 2004). Zoals in paragraaf 2.4 al is beschreven is het delen 

van informatie cruciaal om tot collectief leren te komen. Zodoende wordt in dit onderzoek dan ook gesteld dat 

het leerklimaat, en daarmee de ondersteuning van de organisatie, een rol kan spelen in de verschillende 

samenwerkingsvormen. Is er sprake van een goede ondersteuning vanuit de organisatie (in de percepties van 

werknemers) zal dit de kans op kennisdeling vergroten, en daarmee ook de mate van collectief leren. Het 

aangehaalde onderzoek van Eldor en Harpaz (2016) is tot dusver, voor zover bekend, het enige onderzoek naar 

de relaties tussen het leerklimaat, medewerkersbetrokkenheid en extra rol gedrag. Los van dat het onderzoek 

daarmee als baanbrekend gezien kan worden, moet wel in acht worden genomen dat er dus geen ander 

empirisch onderzoek is dat de genoemde uitkomsten kan bevestigen.  

2.5.2 Leiderschap 

In dit onderzoek zal ook worden gekeken naar de bijdragen die leidinggevenden kunnen geven in het proces 

van samenwerken en collectief leren. Leiders zijn in de unieke positie om invloed te hebben op (leer)klimaten, 

door middel van de status en de macht die inherent is aan een leidinggevende rol, en omdat ze dienen als 

rolmodellen (Bass, 1985). Leren is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van leidinggevende acties die de 

interesses stimuleren en identificatie van individuen in leerdoelen benutten (Berson, Nemanich, Waldman, 

Galvin, & Keller, 2006; Vera & Crossan, 2004).  

In de literatuur is er tal van onderzoek gedaan naar allerlei soorten van leiderschap en wat voor invloeden deze 

soorten kunnen hebben. Voor dit onderzoek wordt de ondersteuning van  leidinggevenden ingestoken vanuit 

de theorie over charismatisch leiderschap. Charismatische leiders zijn leiders die vertrouwen op inspiratie om 
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de nadruk te leggen op de ontwikkeling van hogere doelen, en zijn in staat om hun volgers te motiveren door 

het creëren en vertegenwoordigen van een inspirerende visie  op de toekomst (Bass, 1997; Conger & Kanungo, 

1998; Shamir, House, & Arthur, 1993). ‘Visie’ is een op de toekomst gerichte weergave van het doel van een 

organisatie, en welke kant het op wil, welke strategische en vaak inspirerende details bevat (Conger & 

Kanungo, 1998; Nanus, 1992). Charismatische leiders gebruiken visie om strategische doelen, idealistische 

waarden en overtuigingen, en  verklaringen van doelen te communiceren (Berson & Avolio, 2004; Conger & 

Kanungo, 1998). Dergelijke leiders wekken vertrouwen op, stimuleren volgers om te presteren, en motiveren 

het voltooien van taken. Ze slagen er om de doelen van hun medewerkers te koppelen aan de doelen van de 

organisatie, en om de percepties van hun medewerkers op hun werk te veranderen, en helpen hen een 

collectieve identiteit te vormen (Conger & Kanungo, 1998; Shamir et al., 1993).  

Naar de effecten van leiderschap op processen die betrekking hebben op leren op collectief niveau is niet veel 

onderzoek gedaan, en waar dit wel het geval is geweest is gaat het meestal om theoretisch onderzoek (Berson 

et al., 2006; Crossan et al., 2011; Vera & Crossan, 2004).  Berson et al. (2015) hebben echter wel empirisch 

onderzoek gedaan naar deze concepten, en stellen dat charismatische leiders een leerklimaat stimuleren en 

ondersteunen dat het creëren, delen en inbedden van kennis bevordert.  In dit onderzoek is gekeken naar het 

mogelijke effect dat charismatische leiders kunnen hebben op het leerklimaat van een organisatie, op 

teamniveau. Daarbij is de focus gelegd op de bijdragen die charismatische leiders kunnen leveren aan de 

gedeelde visie en het onderlinge vertrouwen binnen een team. Twee factoren die de kenmerken van een team 

vertegenwoordigen, die met name relevant zijn voor de samenwerking tussen individuen die nodig is om een 

atmosfeer van leren mogelijk te maken (Fulmer & Gelfland, 2012; Levin & Cross, 2004;  Li, 2005; Pearce & 

Ensley, 2004).  Sinkula, Baker en Noordewler (1997) stellen dat een gedeelde visie onderdeel uitmaakt van een 

leergerichte omgeving. Daarbij kan collectief leren gezien worden als een gedeeld proces, wat een gedeelde 

visie dus als een zeer relevant kenmerk van een team maakt (Crossan et al., 2011). Daarnaast is onderling 

vertrouwen binnen een team een ander kenmerk dat mogelijk relevant is voor leren. Op vertrouwen 

gebaseerde relaties bevorderen medewerkersbetrokkenheid in leren en experimenteren, wat van belang is 

voor succesvol leren (Fulmer & Gelfland, 2012).  Het voorgaande maakt duidelijk dat het voor dit onderzoek 

relevant is om het empirische onderzoek van Berson et al. (2015) te bestuderen, omdat het raakvlakken heeft 

met de concepten uit dit onderzoek.  

Gedeelde visie kan gezien worden als de mate waarin leden van een groep overeenstemming hebben over een 

visie voor de toekomst, welke vervolgens de basis kan vormen voor actie (Ensley et al., 2006; Pearce & Barkus, 

2004; Pearce & Ensley, 2004). Wanneer deze leden van een groep delen in de wederzijdse vorming en 

versterking van een visie, is het aannemelijker dat ze dezelfde overtuigingen en kennis hebben met betrekking 

tot technologie, de taak en de aard van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, evenals de acties 

die moeten worden ondernomen (Shondrick, Dinh, & Lord, 2010). Er is onderzoek dat heeft uitgewezen dat 
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visie gedeeld kan worden tussen verschillende actoren (Day, 2012),  en nog belangrijker, dat het kan leiden tot 

positieve organisatie uitkomsten (Carson, Tesluk, & Marcone, 2007; Ensley et al., 2006; Heck & Hallinger, 2010).  

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vertrouwen een belangrijke uitkomst is van leiderschap, in het 

bijzonder van charismatisch leiderschap (Dirks & Ferrin, 2002; Fulmer & Gelfland, 2012; Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman, & Fetter, 1990).  Daarnaast linkt onderzoek vertrouwen consistent aan leeruitkomsten. Zo stellen 

Fulmer en Gelfand (2012) dat gedeeld vertrouwen onder werknemers in organisaties, hun betrokkenheid in 

leren faciliteert. Om het onderlinge vertrouwen tussen teamleden te vergroten, wakkeren charismatische 

leiders samenwerking en acceptatie van collectieve doelen aan (Podsakoff, 1990). De nadruk die 

charismatische leiders leggen op collectieve doelen helpt werknemers om op het team te focussen in plaats 

van op persoonlijke doelen (Shamir, et al., 1993). Door vertrouwen te uiten in het vermogen om deze doelen te 

bereiken, zorgen charismatische leiders voor een verdere toename in het vertrouwen dat teamleden in elkaar 

hebben (Joshi, Lazarova, & Liao, 2009). Doordat charismatische leiders rolmodellen zijn, vormen ze een bron 

van identificatie bij teamleden, wat het onderlinge vertrouwen ten goede komt. Hierbij dient vermeld te 

worden dat deze theoretische onderbouwing vooralsnog maar door een empirisch onderzoek bevestigd wordt 

(Joshi et al., 2009).  Berson et al. (2015) stellen dat door de invloed van de charismatische leider, teamleden 

elkaar zullen vertrouwen op een manier die zorgt voor meer vrije uitwisseling van informatie, gedeelde 

opvattingen, en bereidwilligheid om risico’s te nemen, allemaal zaken die horen bij een klimaat van 

organisatieleren.  

Charismatisch leiderschap in relatie tot samenwerken en collectief leren 

Hierboven is beschreven dat charismatisch leiderschap kan zorgen voor een gedeelde visie binnen in een team 

en een toename van het onderlinge vertrouwen tussen teamleden kan bewerkstellingen. Charismatische 

leiders stimuleren zodoende een leerklimaat dat het creëren, delen en inbedden van kennis bevordert. Het lijkt 

er dan ook op dat charismatische leiders onderdeel uitmaken van het eerder beschreven leerklimaat binnen 

een organisatie: goede leiders zorgen voor een beter leerklimaat wat niet alleen zijn uitwerking kan hebben op 

de verschillende samenwerkingsvormen, maar ook op het concept collectief leren. Daarom zal charismatisch 

leiderschap (ondersteuning van de leidinggevenden) in het onderzoeksmodel net als het leerklimaat van de 

organisatie (ondersteuning van de organisatie) gepositioneerd worden als een factor die een rol speelt met 

betrekking tot de verschillende samenwerkingsvormen en collectief leren.  De gedeelde visie en het onderlinge 

vertrouwen dat nodig is binnen een team voor een goede samenwerking, zal echter logischerwijs niet alleen 

afhangen van de rol van de leidinggevenden. De teamleden zelf zullen hierin ook een rol spelen, welke 

hieronder verder toegelicht zal worden.  
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2.5.3 Collega’s 

In dit onderzoek wordt naast de bijdragen van de organisatie en de leidinggevenden ook gekeken naar de 

bijdragen die collega’s kunnen geven aan concepten samenwerking en collectief leren. Hiervoor wordt  

voortborduurt op de beschrijvingen van de vorige subparagraaf, waarin gedeelde visie en onderling vertrouwen 

aangehaald zijn als factoren die de kenmerken van een team vertegenwoordigen, die relevant zijn voor 

samenwerking tussen individuen. Welke nodig is om een atmosfeer van leren mogelijk te maken (Fulmer & 

Gefland, 2012; Levin & Cross, 2004; Li, 2005; Pearce & Ensley, 2004).  

Zoals eerder beschreven kan charismatisch leiderschap een grote rol spelen in het tot stand komen van 

gedeelde visie en onderling vertrouwen binnen een team. Toch zullen de leden van het team zelf ook een rol 

spelen in de mate waarin deze factoren aanwezig zullen zijn. In dit onderzoek zal dan ook gekeken worden naar 

wat de bijdragen zijn van collega’s met betrekking tot de concepten samenwerken en collectief leren.  De 

theorie over social support gaat over “de beschikbaarheid van de hulp van relaties, en de kwaliteit van die 

relaties” (Leavy, 1983, p.5). Het is aannemelijk dat de kwaliteit van de relaties tussen de verschillende 

teamleden iets zal zeggen over hoeverre ze in staat zijn om een gedeelde visie te hebben, en met name over in 

hoeverre ze elkaar vertrouwen. Dit zal dan ook een rol spelen met het oog op de verschillende 

samenwerkingsvormen. Waarbij in dit onderzoek gesteld wordt dat de ondersteuning van de organisatie en 

leidinggevenden ook een rol zal spelen met betrekking tot het concept collectief leren, zal de ondersteuning 

van collega’s alleen gezien worden als een aspect dat een rol speelt bij  de verschillende 

samenwerkingsvormen. Dit omdat de ondersteuning van collega’s minder over het leerklimaat zegt dan het 

geval is bij de ondersteuning van de organisatie en leidinggevenden. 

2.6 Onderzoeksmodel en verwachtingen 

Aan de hand van het theoretisch kader wordt in onderstaand figuur het conceptueel model weergegeven. Dit 

model dient als leidraad voor het verdere onderzoek. Onderzocht wordt wat de invloed is van verschillende 

vormen van samenwerking op collectief leren, waarbij wordt verondersteld dat het een positieve invloed heeft 

op klanttevredenheid. In het onderzoek zal klanttevredenheid verder niet worden onderzocht. In het 

conceptueel model worden de ondersteuning  van de organisatie en de leidinggevenden tweemaal 

weergegeven. Dit omdat deze vormen van ondersteuning mogelijk bijdragen leveren aan de verschillende 

samenwerkingsvormen, maar ook aan collectief leren op zichzelf, zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Dit 

geldt niet voor de ondersteuning van collega’s, deze vorm wordt zodoende eenmaal weergegeven.  
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Naar aanleiding van de literatuurstudie kunnen een aantal verwachtingen worden geformuleerd. Allereerst 

wordt verwacht dat de verschillende vormen van samenwerking invloed hebben op collectief leren, waarbij de 

mate per samenwerkingsvorm kan verschillen. Daarnaast wordt verwacht dat de vormen van ondersteuning, 

van de organisatie, leidinggevenden en collega’s bijdragen leveren aan de verschillende vormen van 

samenwerking. Zoals eerder beschreven gaat het hierom het scheppen van een organisatie leerklimaat, en een 

gedeelde visie en onderling vertrouwen binnen de verschillende vormen van samenwerking. Van de 

ondersteuning van de organisatie en leidinggevenden wordt verwacht dat ze tevens bijdragen leveren aan het 

concept collectief leren, wat ook hier te maken heeft het met het leerklimaat van de organisatie.  

3. Methodologische verantwoording 

De verschillende methoden en technieken die binnen dit onderzoek zijn toegepast worden in hoofdstuk 3 

behandeld. Dit maakt voor andere onderzoekers inzichtelijk op wat voor manier dit onderzoek is uitgevoerd. In 

paragraaf 3.1 wordt de aard van het onderzoek toegelicht, gevolgd door de steekproef in paragraaf 3.2. De 

dataverzamelingsmethode zal in paragraaf 3.3 aan bod komen, gevolgd door de analysemethoden in paragraaf 

3.4. De kwaliteitscriteria zullen in de laatste paragraaf worden beschreven.  
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3.1 Aard van het onderzoek 

Het gekozen onderzoeksontwerp dient afgestemd te zijn op de onderzoeksvraag van het onderzoek (Boeije, 't 

Hart, & Hox, 2009). In dit onderzoek is de centrale onderzoeksvraag explorerend van aard. Het doel hiervan is 

de invloed van verschillende vormen van samenwerking op collectief leren ten behoeve van klanttevredenheid 

te onderzoeken én te onderzoeken welke vormen van ondersteuning hier bijdragen aan kunnen leveren. De 

ontwikkeling van hypothesen, begrippen of een theorie staat bij exploratie voorop (Boeije et al., 2009).  

Explorerend onderzoek is passend als er weinig kennis aanwezig is, zoals in fundamenteel wetenschappelijk 

onderzoek, of als er voor praktijkproblemen nog geen of onvoldoende praktische oplossingen bestaan (Boeije 

et al., 2009). Dit onderzoek richt zich op verschillende vormen van samenwerking en de invloed hiervan op 

collectief leren. Daarnaast wordt er gekeken naar vormen van support die hier een aan kunnen bijdragen. Naar 

de samenhang van deze verschillende onderwerpen is nog weinig of geen onderzoek verricht. Om tot een 

verdere ontwikkeling van begrippen te komen is het waardevol te bekijken hoe mensen betekenis geven aan 

de context. Een kwalitatieve onderzoeksbenadering geeft de onderzoeker de kans om het onderzoeksveld op 

flexibele wijze te verkennen en gedetailleerd in te gaan op de beschrijvingen van de respondenten. 

Kwalitatief onderzoek wordt door Boeije et al. (2009) omschreven als een containerbegrip waaronder 

verschillende stromingen en tradities vallen met ieder hun eigen wetenschapsfilosofische benadering en 

manieren om het onderzoek uit te voeren. Het begrijpen van belevingen, ervaringen en gedragingen noemt 

men de interpretatieve benadering (Boeije et al., 2009). Er zijn verschillende redenen waarom er in dit 

onderzoek is gekozen voor de interpretatieve kwalitatieve benadering. Allereerst is er weinig onderzoek 

gedaan naar de invloed van verschillende samenwerkingsvormen op collectief leren. Daarnaast is het mogelijk 

dat door het betrekken van de bijdragen van verschillende vormen van ondersteuning, er specifieke 

omgevingsfactoren invloed kunnen hebben op de verschillende samenwerkingsvormen. Deze verschillende 

betekenissen kunnen met behulp van kwalitatief onderzoek achterhaald worden (Boeije et al., 2009). Tot slot 

kunnen de ondersteuning vanuit de organisatie, leidinggevende en collega’s een gevoelig onderwerp zijn, 

waardoor er mogelijk sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven. In kwalitatief onderzoek is er de ruimte 

hierop door te vragen en in te spelen (Boeije et al., 2009). 

3.2 Steekproef 

Het startpunt van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de percepties van medewerkers uit verschillende 

groepen van het Zorgkantoor. In totaal zijn er uit vier verschillende groepen telkens vier personen 

geïnterviewd. Deze verschillende groepen staan voor de verschillende afdelingen waar de respondenten 

werkzaam zijn. Dit onderzoek richt zich naast de invloed van verschillende samenwerkingsvormen op collectief 

leren ten behoeve van klanttevredenheid, ook op de bijdragen die verschillende vormen van ondersteuning 
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hierop kunnen bieden. Daarom is ervoor gekozen om ook leidinggevenden te interviewen. Van elke groep is 

dus een leidinggevende geïnterviewd.  

Bij alle vier de groepen is eerst het onderzoek globaal toegelicht waarna gevraagd werd wie er wilde 

participeren aan het onderzoek. Bij drie van de groepen heeft de onderzoeker deze toelichting gedaan, waarna 

in twee gevallen er gelijk medewerkers zich hebben aangemeld voor het onderzoek. In het derde geval hebben 

de deelnemers zich later per mail bij hun leidinggevende aangemeld. Dit om de medewerkers die op het 

moment van de toelichting niet aanwezig waren ook de kans te geven om deel te nemen. Bij de vierde groep 

heeft de leidinggevende zelf de vraag uitgezet, vanwege de werkstromen was de flexibiliteit op de bewuste 

afdeling dusdanig beperkt dat de leidinggevende dit zelf wilde regelen. De zestien respondenten bestaan uit 

twaalf vrouwen en vier mannen, er is hier dus geen rekening gehouden met een gelijke verdeling van geslacht. 

Wel is opgelet dat respondenten uiteenlopende achtergrondkenmerken hebben: van medewerkers die al lang 

werkzaam zijn bij Achmea, medewerkers die al lang werkzaam zijn op de afdeling in kwestie, tot medewerkers 

die relatief kort bij Achmea werken en medewerkers die pas sinds kort op de bewuste afdeling actief zijn. Dit 

met als doel om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van de bevindingen en ervaringen van 

medewerkers bij het Zorgkantoor.  

3.3 Afdelingen  

In de vorige paragraaf is aangegeven dat er respondenten van vier verschillende afdelingen aan dit onderzoek 

hebben deelgenomen. Deze afdelingen zijn: het KC (klantcontactcentrum), Overige Zorg, PGB en 

Zorgbeoordeling. Deze afdelingen worden hieronder verder toegelicht. Op de afdeling KC werken ongeveer 25 

mensen. Op de afdeling Overige Zorg zijn er ongeveer 50 medewerkers actief, bij PGB (persoonsgebonden 

budget) ongeveer 20 medewerkers, en bij de afdeling Zorgbeoordeling ongeveer 15. In paragraaf 3.2 is reeds 

aangegeven dat de respondenten verschillende achtergrondkenmerken hebben. Dit geldt ook voor de 

respondenten per afdeling. Naast dat van elke afdeling de leidinggevende is geïnterviewd, zijn er medewerkers 

geïnterviewd die al langer op de afdeling werken en medewerkers die er pas relatief kort werken.  

3.4 Dataverzameling 

Voor kwalitatief onderzoek zijn meerdere methoden beschikbaar. Zoals eerder benoemd in dit hoofdstuk, is er 

in dit onderzoek gekozen voor het afnemen van kwalitatieve interviews. Alle interviews zijn afgenomen op 

basis van een semigestructureerde manier, wat betekent dat er gebruik is gemaakt van een topiclist (Galletta, 

2013). Deze topiclist is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. De uitkomsten en bevindingen van de eerdere 

interviews zijn meegenomen naar latere interviews, zodat naarmate het onderzoek vorderde er een steeds 

betere afbakening en structurering plaatsvond. Dit neemt niet weg dat ook in latere interviews de ruimte bleef 

om nieuwe bevindingen te doen. In grote mate is er bij alle respondenten gebruik gemaakt van dezelfde 



 36 

Naar een collectief lerend Achmea | Wouter Euwijk  

topiclist, waarbij het in geval van de leidinggevende er kleine aanpassingen waren. In deze interviews is 

gevraagd om te kijken naar de band met medewerkers vanuit het perspectief van de leidinggevende, waarbij 

dit bij de interviews met de medewerkers andersom het geval was.  

In de interviews is gevraagd, na toelichting van het begrip collectief leren, in hoeverre de respondenten het 

idee hebben dat er sprake is van collectief leren. Daarnaast zijn de verschillende samenwerkingsvormen binnen 

het Zorgkantoor uitgevraagd, waarbij werd doorgevraagd om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van deze 

vormen. De verschillende vormen zijn tegen elkaar afgezet door te vragen naar verschillen en overeenkomsten, 

waarbij ook werd gevraagd naar in welke mate de respondenten het idee hebben dat er collectief geleerd 

wordt in de verschillende vormen. Andere topics die zijn teruggekomen, zijn de verschillende vormen van 

ondersteuning. Aan de respondenten is onder meer gevraagd in hoeverre zij het gevoel hebben dat ze 

ondersteund worden door de organisatie, leidinggevende en collega’s. Deze topics zijn op basis van de 

uitkomsten van de interviews gedurende het onderzoek aangepast een aangescherpt.  

Gedurende het onderzoek werd bekend dat Achmea per januari 2019 de vestiging in Zwolle gaat sluiten. Dit 

betekent dat het Zorgkantoor tegen die tijd naar de vestiging in Apeldoorn zal verhuizen. In de interviews is 

gevraagd wat dit nieuws met de betrokkenen heeft gedaan. De interviews hebben een tijdsduur van tussen een 

half uur en één uur gehad. Alle interviews zijn opgenomen, om later terug kunnen te luisteren en te 

transcriberen.  

3.5 Data-analyse 

Na afname zijn de opgenomen interviews binnen een zo kort mogelijke termijn getranscribeerd (Van Der Velde, 

Jansen, & Dikkers, 2013). Dit houdt in dat de interviews woordelijk zijn uitgewerkt in Microsoft Word. Om de 

data te analyseren is gebruik gemaakt van het programma NVivo. Na gestart te zijn met het zorgvuldig 

doorlezen van de transcripten, is door middel van open codering bepaald welke fragmenten uit de transcripten 

relevant zijn voor het onderzoek, en welke stukken weggelaten kunnen worden. In het geval van de relevante 

stukken is er telkens een bijbehorende code gegeven (Boeije et al., 2009). Bij de open codering is zo dicht 

mogelijk bij de bewoordingen van de respondenten gebleven, waarbij fragmenten die over dezelfde aspecten 

gaan ook dezelfde codes hebben gekregen. In de volgende fase van het analyseren is gekozen voor het axiaal 

coderen, waardoor de onderzoeker naar gegevens geredeneerd wordt vanuit de codes (Mortelmans, 2013).  

Na de eerste codering is gekeken in hoeverre de geselecteerde data in voldoende mate worden gedekt door de 

bestaande codes. Er is kritisch gekeken naar of de fragmenten juist gecodeerd waren, waarna indien dit nodig 

was codes nog zijn aangepast of samengevoegd. In deze fase zijn ook de hoofdcodes en subcodes van elkaar 

onderscheidden, waarna deze gekoppeld zijn aan relevante kenmerken uit de literatuur.  
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Nadat een aantal interviews open en axiaal gecodeerd waren, is hetzelfde proces vervolgens opnieuw gevolgd 

bij de volgende interviews. Uiteindelijk is na het open en axiaal coderen van alle interviews overgegaan tot de 

laatste fase: het selectief coderen. Hierin is stilgestaan bij de structuur van alle hoofdcodes en subcodes, 

waarna de relaties tussen hoofdcodes bekeken zijn. Uiteindelijk zijn de hoofdcodes terug te voeren tot de 

kernelementen uit de hoofdvraag. Te weten collectief leren, samenwerkingsvormen en vormen van 

ondersteuning. Daarnaast is er nog de code ‘Zwolle’, die refereert aan de data over het sluiten van de vestiging 

in Zwolle. In het geval van samenwerkingsvormen en vormen van ondersteuning monden de codes weer uit in 

subcodes, die verschillende samenwerkingsvormen en verschillende vormen van ondersteuning weergeven. 

Deze structuur heeft de leidraad gevormd voor de uitwerking van de resultaten in hoofdstuk 4. 

3.6 Kwaliteit van het onderzoek 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kwaliteit van dit onderzoek, door de interne en externe 

betrouwbaarheid toe te lichten en daarnaast ook de interne en externe validiteit.  

3.6.1 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft te maken met de precisie van methoden van dataverzameling en 

met de precisie van de meetinstrumenten. Is er sprake van betrouwbare methoden van dataverzameling, dan 

zal er bij herhaling van de waarnemingen een gelijke uitkomst moeten zijn (Boeije et al., 2009, Van der Velde et 

al., 2013).  

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe betrouwbaarheid. De rol en objectiviteit van de 

onderzoeker zegt iets over de interne betrouwbaarheid (Mortelmans, 2013). Met name bij het afnemen van de 

interviews en het coderen van de daar uit voortgekomen data kan de objectiviteit van de onderzoeker een 

belangrijke rol spelen. De onderzoeker was niet werkzaam bij Achmea en heeft geprobeerd een onafhankelijke 

rol aan te nemen in het onderzoek. Deze onafhankelijkheid maakt het makkelijker om zo objectief mogelijk te 

zijn en afstand te bewaren tot de organisatie.  

Door bij de codering van de data zo systematisch mogelijk te werk te gaan is er bijgedragen aan de interne 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de codering niet 

nogmaals is uitgevoerd door een andere onderzoeker, zodoende is het onduidelijk of door een andere 

onderzoeker dezelfde codes opgesteld zouden zijn. De externe betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek zegt 

iets over de mate van repliceerbaarheid van het onderzoek (Mortelmans, 2013). Dit aspect wordt bemoeilijkt 

door het open karakter van kwalitatief onderzoek. Daar de interviews op semigestructureerde wijze zijn 

afgenomen, zouden nooit exact dezelfde uitkomsten naar voren komen bij het opnieuw voeren van deze 

gesprekken. Door het onderzoeksproces zo duidelijk mogelijk te omschrijven, heeft de onderzoek geprobeerd 
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de externe betrouwbaarheid te waarborgen. Door het transcriberen van alle interviews is voor andere 

onderzoekers daarnaast mogelijk om inzicht te krijgen in het onderzoeksproces en de data. 

3.6.2 Validiteit 

De mate van juistheid van de interpretaties van de data door de onderzoeker en de bewijsvoering hiervan 

bepalen de validiteit van een onderzoek (Boeije et al., 2009). Anders gezegd gaat de interne validiteit over of de 

onderzoeker heeft gemeten wat hij beoogde te meten (Boeije et al., 2009). In dit onderzoek is er gebruikt 

gemaakt van sensitizing concepts om de validiteit te waarborgen. Dit wil zeggen dat de antwoorden van de 

respondenten bepaald hebben welke onderwerpen belangrijk waren (Mortelmans, 2013). Hierbij 

fungeerden de topiclijsten weliswaar als houvast, maar is er doorgevraagd daar waar 

respondenten afwijkende antwoorden gaven. Tevens is de topiclijst afgeleid van de theorie. 

Daarnaast is met betrekking tot de mogelijk gevoelige onderwerpen van ondersteuning 

geprobeerd om sociaal wenselijk antwoorden te voorkomen door de interviews af te nemen in 

afgesloten ruimtes. De externe validiteit, ook wel generaliseerbaarheid genoemd, gaat over of 

de conclusies van het onderzoek gelden voor andere, niet-onderzochte situaties (Boeije et al., 

2009). Vanwege de vaak relatief kleine steekproeven en unieke context, is dit in kwalitatief 

onderzoek lastig te behalen.  

3.7 Weergave resultaten 

In hoofdstuk vier worden de resultaten van de interviews gepresenteerd. Voor de weergave hiervan wordt 

gebruik gemaakt van verschillende tabellen. De belangrijkste voorwaarde bij deze tabellen is dat anonimiteit 

van de respondenten gewaarborgd wordt. Hierdoor is het niet mogelijk om de antwoorden per respondent 

weer te geven. Deze benadering leidt tot verschillende manieren van presentatie, die hieronder toegelicht 

zullen worden. 
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Tabel 1 Respondenten positief Respondenten negatief 

Ondersteuning organisatie 14/16 2/16 

 Waarvan leidinggevenden Waarvan leidinggevenden 

 4/4 0/4 

 Waarvan medewerkers Waarvan medewerkers 

 10/12 2/12 

In hoofdstuk 4 wordt voornamelijk gebruik gemaakt van tabellen in de stijl die hierboven is weergegeven. In 

deze tabellen is makkelijk terug te vinden hoeveel respondenten zich positief en negatief uitlaten over een 

bepaald thema en welk deel van deze respondenten bestaat uit leidinggevenden en welk deel uit 

medewerkers. In het geval van deze tabellen worden de resultaten niet uitgesplitst per respondent of afdeling. 

De reden hiervoor is dat rondom het beschrijven van de resultaten, uitspraken van respondenten worden 

aangehaald, in de vorm van citaten. Dit zorgt ervoor dat weergave per respondent of afdeling de anonimiteit 

van de geïnterviewden in geding brengt.  

In twee tabellen van hoofdstuk 4 is wel gekozen voor een presentatie per afdeling en leidinggevende. Deze 

tabellen zijn hieronder weergegeven. In het eerste geval gaat het om een eenmalige presentatie per team, 

waardoor de uitspraken in dit geval niet direct herleidbaar zijn. In tabel 5 gaat het om de presentatie van de 

uitspraken van leidinggevenden omtrent het sluiten van de vestiging in Zwolle. Hier is geen sprake meer van 

anonimiteit, iets waar de geïnterviewde leidinggevenden toestemming voor hebben gegeven.  
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Tabel 4  

Ondersteuning Collega’s Respondenten positief Respondenten negatief 

Team A 4/4 0/4 

Belangrijkste punt 
“Iedereen zou wat opener kunnen 

zijn.” 
 

Team B 2/4 2/4 

Belangrijkste punt 

“Door de reacties van collega’s 

durft niet iedereen alles te 

zeggen.” 

 

Team C 4/4 0/4 

Belangrijkste punt 

“De nieuwe leidinggevende, het 

talentenprogramma en de 

teamsessies hebben voor meer 

vertrouwen en veiligheid binnen 

het team gezorgd.” 

 

Team D 4/4 0/4 

Belangrijkste punt 
“Het vertrek van de onruststokers 

heeft voor een omslag gezorgd.” 
 

 

 

  

Tabel 5 Persoonlijk Medewerkers Samenwerkingsvormen 

L1 “Ik vind het niet zo heel 

erg” 

Viel mee Geen invloed 

L2 “Voor mij persoonlijk 

betekent het dat ik een 

andere baan ga zoeken” 

Viel mee Geen invloed 

L3 “Voor mij is het prima” Veel teweeggebracht, nu 

wat rustiger 

Geen invloed 

L4 “Voor mij is het the best 

of the worst” 

Viel mee Geen invloed 
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. De presentatie van deze resultaten 

wordt gedaan aan de hand van de hoofdthema’s van dit onderzoek. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 antwoord 

gegeven op de empirische deelvraag: Wat wordt binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis gezien als 

collectief leren? Hierna wordt in paragraaf 4.2 antwoord gegeven op de vraag: Welke verschillende vormen van 

samenwerking zijn er binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis en wat is de invloed van deze vormen 

op collectief leren?  

In deze paragraaf zullen eerst de verschillende samenwerkingsvormen die voort zijn gekomen uit de interviews 

worden beschreven, alvorens er wordt gekeken wat de vermeende invloed is van deze vormen op collectief 

leren. In paragraaf 4.3 zal vervolgens antwoord gegeven op de volgende vraag: Welke bijdragen kunnen 

ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s geven aan de verschillende vormen 

van samenwerking binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis?  

In deze paragraaf zullen de verschillende vormen van ondersteuning apart worden behandeld. In paragraaf 4.4 

zullen ten slotte de overige bevindingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek worden gepresenteerd. De 

beschrijving van alle resultaten in de hoofdstuk worden gedaan op basis van de percepties van de 

respondenten uit dit onderzoek.  

De interviews zijn afgenomen op basis van anonimiteit. Dit wil zeggen dat bij het presenteren van de 

onderzoeksresultaten ervoor gezorgd moet worden dat het niet mogelijk is om te herleiden wie welke 

uitspraken heeft gedaan. Hierdoor is ervoor gekozen om in dit hoofdstuk niet per respondent weer te geven 

wat de precieze bevindingen zijn, maar om in paragraaf 4.2 en 4.3 af te sluiten met tabellen die enkel een 

globaal beeld geven van de verschillende bevindingen. Op die manier wordt de anonimiteit van de 

respondenten in acht genomen maar worden ook de resultaten zo helder mogelijk weergegeven. Uitzondering 

hierop is de tabel in paragraaf 4.4. De uitspraken van de leidinggevenden die hier worden gepresenteerd, zijn 

reeds bekend bij andere belanghebbenden binnen het Zorgkantoor, waardoor het geen probleem vormt dat 

deze uitspraken mogelijk wel te herleiden zijn.  

4.1 Collectief leren 

In deze paragraaf wordt, aan de hand van de uitspraken van respondenten over collectief leren, beschreven 

wat er binnen het Zorgkantoor verstaan wordt onder collectief leren. Zoals in het vorige hoofdstuk al genoemd 

is, is in de eerste paar interviews aan de respondenten gevraagd wat zij onder collectief leren verstaan. Hierna 

is er bij de verdere interviews voor gekozen om eerst uit te leggen wat in dit onderzoek onder collectief leren 
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wordt verstaan, om vervolgens te vragen in hoeverre de respondenten het idee hebben dat er collectief 

geleerd wordt binnen de afdeling waar ze werkzaam zijn.  

Een van de respondenten geeft aan het volgende onder collectief leren te verstaan: 

“Bij collectief leren denk ik meer aan van elkaar leren en in groepsverband leren.”  

Deze uitspraak kent veel gelijkenissen met wat andere respondenten aangeven onder collectief leren te 

verstaan, of als ze beschrijven in hoeverre zij het idee hebben dat er collectief geleerd wordt op hun afdeling. 

In veel gevallen geven de respondenten aan, collectief leren als een proces te zien dat gezamenlijk plaatsvindt. 

In bovengenoemde uitspraak wordt gesproken over van elkaar leren. Andere respondenten spreken ook over 

met elkaar leren of door elkaar leren. Daarnaast spreken meerdere respondenten over ‘delen’ en ‘ervaringen’, 

als hen gevraagd wordt in hoeverre zij het idee hebben dat er collectief geleerd wordt. De volgende uitspraak is 

hier een voorbeeld van: 

“Ik denk dat we daar wel mee bezig zijn. We kijken naar wat er fout is gegaan, en proberen daar wel van te 

leren. We kijken altijd naar wat er de vorige dag is gebeurd, naar gesprekken die we bijvoorbeeld hebben gehad 

met klanten of collega’s en we delen ook onze ervaringen, dus ik denk wel dat we daar mee bezig zijn door onze 

ervaringen te delen en daar ook van te leren.” 

Deze uitspraak komt overeen met het algemene beeld dat de respondenten schetsen over collectief leren 

binnen hun afdeling. Veelal wordt een proces beschreven zoals hierboven, waarin aangegeven wordt dat er 

binnen het team telkens gekeken wordt naar dingen die fout gaan of beter kunnen. Medewerkers en/of 

teamleiders delen ervaringen van de dag of dagen ervoor met elkaar en bespreken wat er beter zou kunnen, 

onder meer door de kennis die zij hebben opgedaan met elkaar te delen. Het proces dat door de respondenten 

wordt beschreven, als er gevraagd wordt naar collectief leren, vindt plaats binnen verschillende 

samenwerkingsvormen. Daarop zal in de volgende paragraaf verder worden ingegaan.  

In het kort kan gesteld worden dat collectief leren binnen het Zorgkantoor gezien wordt als een proces waarin 

in groepsverband geleerd wordt. Dit vindt onder meer plaats door kennis en ervaringen met elkaar te delen en 

te bespreken. Vervolgens wordt gekeken naar wat er veranderd of verbeterd kan worden. 

4.2 Samenwerkingsvormen 

In deze paragraaf worden de verschillende samenwerkingsvormen die er bij het Zorgkantoor zijn beschreven, 

waarna ingegaan zal worden op in hoeverre deze vormen invloed hebben op collectief leren. Dit wordt gedaan 
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aan de hand van de uitkomsten van de interviews. Uit de interviews zijn meerdere samenwerkingsvormen naar 

voren gekomen. Sommige van deze vormen zijn in (vrijwel) elk interview genoemd, andere vormen een stuk 

minder. Dit verschil komt voort uit dat sommige samenwerkingsvormen op alle afdelingen van de 

geïnterviewde respondenten bestaan, en andere vormen slechts op een enkele afdeling, of dat ze simpelweg 

niet in elk interview naar voren zijn gekomen. Bij de uiteenzetting van de resultaten wordt er gestart met de 

meest genoemde samenwerkingsvormen, waarna de minder vaak genoemde resultaten worden beschreven. 

Eerst wordt beschreven wat de samenwerkingsvorm precies inhoudt. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag 

in hoeverre deze vorm invloed heeft op collectief leren.  

4.2.1 Dagstart 

De dagstart is de eerste vorm van samenwerking die in deze paragraaf besproken wordt. Iedere afdeling van 

het Zorgkantoor heeft een dagstart. Zoals de naam al doet vermoeden vindt deze plaats aan het begin de dag. 

Een dagstart duurt in principe een kwartier, waarbij meerdere respondenten hebben aangegeven dat van deze 

tijd afgeweken kan worden. Een dagstart kan dus eerder afgelopen zijn, maar ook uitlopen, waarbij het laatste 

wel als onwenselijk wordt gezien. Iedere dagstart heeft een voorzitter en een notulist, taken waarin de 

medewerkers elkaar afwisselen.  

Uit de interviews blijkt dat er in de dagstart de dag ervoor besproken wordt. Er wordt gekeken naar de 

resultaten die zijn geboekt, waarbij eventuele problemen om resultaten te boeken worden besproken, evenals 

mogelijke oplossingen. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat problemen van gisteren geen problemen voor 

vandaag zijn.  

De dagstart vindt altijd plaats aan de hand van ‘platen’ waarop de verschillende resultaten en onderwerpen zijn 

weergegeven. Het is de bedoeling dat voor het begin van de dagstart de medewerkers deze platen doornemen 

en zich daarover ‘verbazen’, wat inhoudt dat ze er kritisch er naar kijken. Valt medewerkers iets op aan de 

platen of zijn er onduidelijkheden, dan kunnen ze dat in de dagstart aangeven.  

 Een van de respondenten omschrijft de dagstart als volgt: 

“In een dagstart is het echt even met elkaar stilstaan: van hoe hebben we het gisteren gedaan? Wat kunnen we 

daarvan leren? Hoe gaan we dat vandaag anders doen? Hoe staan we ervoor? Daarnaast geeft iedereen aan 

hoe hij zich voelt op die dag, is iedereen in staat om zijn werk goed te doen, of moeten we ergens rekening mee 

houden?” 

‘Het aangeven hoe iedereen zich voelt’, vindt plaats voorafgaand aan de dagstart. Medewerkers (en 

leidinggevende(n)) geven door middel van het plakken van persoonlijke buttons aan hoe ze zich voelen, 
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variërend van heel goed tot aan heel slecht. Uit bovenstaande uitspraak valt op te maken dat dit is om zo in 

kaart brengen of iedereen in staat is om zijn werk goed te doen (zijn targets te behalen). Indien er iets aan de 

hand is kan daar vervolgens op worden ingespeeld. Een medewerker die bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel zit, 

kan bijvoorbeeld voor die dag een lagere target krijgen. Dit wordt binnen het Zorgkantoor als een uitzondering 

gezien:  

“Als iemand niet zo lekker in zijn vel zit kun je daar rekening mee houden. Niet dat dat dan een richtlijn of een 

regel wordt, maar dan kan je wel een keer zeggen van oké: vandaag een aanvraag minder. Daarnaast willen we 

ook gewoon van elkaar weten hoe het is. We zijn een team, we moeten samenwerken, dus dan wil je ook 

gewoon dat het team zo optimaal mogelijk is.” 

4.2.1.1 Invloed op collectief leren 

Nu duidelijk is wat een dagstart binnen het Zorgkantoor inhoudt, kan gekeken worden naar de invloed van deze 

samenwerkingsvorm op collectief leren in de beleving van de respondenten. Over dit onderwerp komen er 

twee belangrijke punten naar voren in de interviews. Zo zijn alle respondenten het erover eens dat in de 

dagstart collectief leren plaatsvindt, waarbij alle respondenten ook aangeven dat dit niet betekent dat er in 

iedere dagstart collectief geleerd wordt. Er wordt dus gesproken over de dagstart in algemene zin, waaruit 

gesteld kan worden dat in min of meerdere mate collectief geleerd wordt binnen de dagstart.  

Eerder is al aangegeven dat een dagstart iedere dag plaatsvindt. Uit de interviews komt naar voren dat er niet 

iedere keer collectief geleerd wordt binnen een dagstart. Niet in elke dagstart wordt dusdanig veel besproken 

dat er sprake kan zijn van een leermoment binnen het collectief. Dit neemt echter niet weg dat alle 

respondenten aangeven dat er in het algemeen in meer of mindere mate collectief geleerd wordt binnen een 

dagstart. Een uitspraak waaruit dit blijkt is de volgende: 

“Wat we altijd delen is of iemand een moeilijk gesprek heeft gehad met een klant aan de telefoon. Wat ik daar 

dan fijn van vind is dat iemand kan zeggen hoe hij daar in gehandeld heeft, zodat de rest van het team kan 

denken: dat heeft hij goed aangepakt, dat zou ik een volgende keer ook op die manier kunnen doen.” 

Bovenstaande uitspraak is een duidelijk voorbeeld van dat er in de dagstart kennis en ervaringen door de 

deelnemers worden gedeeld en besproken, met als gevolg dat deze kennis en ervaringen gebruikt kunnen 

worden om het eigen werkproces te verbeteren. Zoals aangegeven zijn alle respondenten van mening dat er 

collectief geleerd wordt in de dagstart, waardoor bovenstaande uitspraak dan ook niet op zichzelf staat. Ook in 

onderstaande uitspraak wordt een duidelijk beeld geschetst van een collectief leerproces: 
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“Als ik merk dat ik iets tegenkom (..) dan merk je snel de behoefte om dat in de dagstart te gooien, dan benoem 

je ik heb dit en dit gehad, heb het er al met die en die over gehad, wat vinden jullie ervan? Dat proberen we 

eigenlijk ter plekke op te lossen, heeft iedereen dezelfde mening is het snel opgelost. Is dat niet zo dan gaan we 

met een paar bij elkaar zitten, gaan we discussiëren. Als we dan tot oplossingen komen, dan delen we dat met 

andere collega's. Zijn zij het er niet mee eens kunnen zij altijd nog zeggen dat zij het er niet mee eens zijn, 

kunnen we er nog een keer voor zitten, meestal accepteren we dat allemaal echter”. 

In bovenstaande uitspraak komt niet alleen het collectieve leerproces uit de dagstart terug, maar ook het 

proces dat er aan vooraf gaat en de acties die eruit volgen. Hoewel het collectieve leerproces van de dagstart 

niet binnen alle teams exact hetzelfde is, is bovenstaande uitspraak goed vergelijkbaar met het proces binnen 

andere teams. Het lijkt er dus op dat voorafgaand aan collectief leren, in veel gevallen eerst overleg plaatsvindt 

tussen een kleinere hoeveelheid collega’s (vaak twee), alvorens een bepaalde situatie of probleem ingebracht 

wordt in een dagstart. Dit probleem kan dan gelijk in de dagstart worden opgelost, maar zoals uit 

bovenstaande uitspraak blijkt, kan het ook zo zijn dat er eerst weer in kleinere groepjes verder gewerkt wordt 

aan een oplossing. Uit de interviews blijkt voorts dat de uitkomsten van het overleg binnen deze kleinere 

groepjes vervolgens weer worden teruggekoppeld in de dagstart.  

Onderstaande uitspraak illustreert dat er niet in elke dagstart collectief geleerd wordt:  

“Nee dat niet, soms zijn er heel weinig mensen, je leert niet altijd van elkaar. Maar er zitten bijna elke week wel 

starts tussen waar we van leren, maar het is gewoon zo dat soms dingen gewoon op rolletjes lopen.” 

Zoals eerder aangegeven zijn alle respondenten het erover eens dat er niet in elke dagstart collectief geleerd 

wordt. Dit is overigens iets anders dan dat de dagstart niet altijd van toegevoegde waarde is, daar niet alle 

respondenten van mening zijn dat in een dagstart per definitie collectief geleerd dient te worden om van 

toegevoegde waarde te zijn. Hierover zijn de meningen meer verdeeld.  

4.2.1.2 Samenvatting 

De dagstart is een samenwerkingsvorm die aan het begin van de dag plaatsvindt en ongeveer vijftien minuten 

duurt. In de dagstart wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen van de vorige dag en vooruitgeblikt op de dag 

zelf. In de dagstart van het Zorgkantoor wordt volgens de belevingen van de respondenten collectief geleerd, 

waarbij dit niet betekent dat dit in elke dagstart het geval is.  
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4.2.2 Verbeterdagstart 

De verbeterdagstart kan het beste omschreven worden als een variatie op de hiervoor beschreven dagstart. In 

de meeste teams vindt een verbeterdagstart een keer per week plaats, in plaats van een reguliere dagstart, 

waarbij de verbeterdagstart doorgaans ook aan het begin van de dag is. Hier wordt gebruik gemaakt van het 

zogeheten verbeterideeënbord, waarop medewerkers gedurende de week ‘verbeterideeën’ kunnen noteren. 

Dit zijn ideeën over processen, handelingen of andere dingen die naar hun mening voor verbetering vatbaar 

zijn. Deze ideeën worden vervolgens in de verbeterdagstart besproken, waarbij het team gezamenlijk bepaalt 

of hier wel of niet iets mee gedaan kan of moet worden gedaan. Als actie nodig is wordt er een actiepunt van 

gemaakt en wordt besproken wie dit punt gaan uitvoeren, waarbij in hierop volgende verbeterdagstarts de 

vorderingen van het actiepunt aan bod komen en uiteindelijk ook de oplossing ervan. 

In de interviews is naar voren gekomen dat bij een van de teams, op het moment van interviewen, geen 

verbeterdagstart is. Iets wat verklaard wordt door een gebrek aan capaciteit op de betreffende afdeling. Een 

van de respondenten zegt hier het volgende over: 

 “Nou ja ik merk gewoon dat op dit moment binnen ons team, we hebben een capaciteitsprobleem, wordt ook 

wel aan gewerkt. Dagstarts gaan af en toe niet door, keek op de weeks gaan af en toe niet door, vanwege te 

weinig capaciteit en zo een verbeterstart is weer iets wat je op een vast moment moet gaan inplannen. En ik 

denk dat het ook wel iets met de tijdsindeling te maken heeft, dat het allemaal iets langer op zich laat wachten. 

We willen wel heel veel, maar de tijd ontbreekt vaak gewoon en dat heeft met name met capaciteit te maken. 

De klant staat voorop en daar moet je rekening mee houden.” 

Een van de andere respondenten geeft aan dat ondanks het ontbreken van een verbeterdagstart, de 

verbeterideeën nog wel worden besproken. Dit gebeurt in een reguliere dagstart, waarbij de respondent 

aangeeft dat hierdoor de structuur van een verbeterdagstart wel ontbreekt. Dit wordt dan ook als een nadeel 

ervaren.  

4.2.2.1 Invloed op collectief leren 

Nu besproken is wat een verbeterdagstart inhoudt, wordt ingegaan op de mate waarin een verbeterdagstart 

invloed heeft op collectief leren naar de beleving van de respondenten. Als er alleen gekeken wordt naar wat er 

plaatsvindt in een verbeterdagstart, lijkt het dat hier in mindere mate collectief geleerd wordt dan bij een 

dagstart. Dit verschil laat zich verklaren doordat er binnen een dagstart tot op een bepaalde hoogte discussies 

worden gevoerd over ingebrachte onderwerpen, waarbij soms direct tot een oplossing wordt gekomen. Bij een 

verbeterdagstart is dit niet het geval. Hier wordt slechts besproken of een verbeteridee al dan niet tot uitvoer 
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kan worden gebracht, voordat dit verbeteridee in een kleiner groepje verder wordt uitgewerkt. Een van de 

respondenten zegt hier het volgende over:  

“In de verbeterdagstart komt alleen de status of de uitkomst terug, hoe ver zijn we en dan kan iemand een keer 

een suggestie geven van heb je hier en daar aan gedacht? Maar het leren zit meer in het clubje dat zich er mee 

bezig houdt.” 

Waar in de verbeterdagstart zelf dus alleen de status en uitkomst van een actiepunt wordt besproken, en er 

zodoende maar in beperkte mate sprake van collectief leren is, wordt dat in de kleine groepjes wel gedaan. Dit 

proces is al in de subparagraaf over de dagstart beschreven: ideeën, onderwerpen en dergelijke komen tot 

stand voor de (verbeter)dagstart, waarna ze in de vergadering zelf worden besproken, alvorens er al dan niet 

op voort wordt geborduurd in een kleiner groepje. Dat er in dit kleinere groepje collectief geleerd wordt is 

evident (indien hier meerdere personen plaatsnemen), omdat hier dieper op de actiepunten wordt ingegaan 

en wordt gewerkt aan de daadwerkelijke verbeteringen en oplossingen. Deze kleinere groepjes zouden echter 

niet bestaan als er geen verbeterdagstart zou zijn, waardoor gesteld kan worden dat ook de verbeterdagstart 

een (indirecte) positieve invloed heeft op collectief leren. 

4.2.2.2 Samenvatting 

Bij de verbeterdagstart wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten verbeterideeënbord. Hierop kunnen 

medewerkers verbeterideeën noteren, waarna besproken wordt of deze ideeën al dan niet uitgewerkt dienen 

te worden in kleinere groepjes. De vorderingen en uitkomsten van deze uitwerkingen worden in latere 

verbeterdagstarts teruggekoppeld. Tijdens de verbeterdagstart zelf wordt er volgens de beleving van de 

respondenten doorgaans in mindere mate collectief geleerd dan bij een dagstart het geval is. Doordat de 

verbeterdagstart de aanleiding is van het verder uitwerken van verbeterideeën in kleinere groepjes, heeft het 

toch een grote invloed op collectief leren. 

4.2.3 Keek op de week 

Net als bij de vorige samenwerkingsvormen, is ook de keek op de week in (vrijwel) alle interviews naar voren 

gekomen. Een van de respondenten omschrijft de keek van de week als een soort van teamvergadering, 

waarbij wat langer stil gestaan wordt bij de ontwikkelingen binnen het team. Er is ruimte om dieper op 

bepaalde onderwerpen in te gaan. Deze onderwerpen zijn zeer verschillend. Als het gaat om de werkinhoud 

wordt teruggeblikt op de afgelopen week en ook vooruitgekeken op wat er in de komende week komen gaat. 

Een soort dagstart in het groot dus. De keek op de week wordt door meerdere respondenten ook wel 

omschreven als “een verlengde dagstart”. Dit omdat problemen die daar naar voren komen, in een keek op 

week uitgebreider behandeld kunnen worden. Een keek op de week duurt een uur. Naast werkinhoudelijke 
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punten worden er ook gesprekken gevoerd over de sfeer binnen het team, worden er trainingen gevolgd en 

komt het talentprogramma aan bod. 

4.2.3.1 Invloed op collectief leren 

De bevindingen uit de interviews met betrekking tot de invloed van de keek op de week op collectief leren, 

laten twee opvallende dingen zien. Ten eerste dat respondenten doorgaans stellen dat er vanwege de ruimte 

om dieper op onderwerpen in te gaan, er meer geleerd wordt dan bij de dagstart en verbeterdagstart het geval 

is. Ten tweede dat er in vergelijking met de voorgaande samenwerkingsvormen meer verdeeldheid onder de 

respondenten is over de keek op de week en collectief leren. 

Enkele respondenten geven expliciet aan van mening te zijn dat er binnen de keek op de week meer wordt 

geleerd dan binnen een dagstart of verbeterdagstart. De volgende uitspraak illustreert dit: 

“Bij een keek op de week leren we wel het meeste denk ik. Daar heb je dus meer de tijd om dingen in de diepte 

te bespreken ook. En bij een dagstart is het ook van jongens let op de tijd, of dit wordt te inhoudelijk, dit gaan 

we in de keek op de week bespreken.” 

Hoewel het gros van de respondenten niet zo stellig is, komt wel steeds weer naar voren dat er in de keek op 

week dieper op bepaalde onderwerpen ingegaan wordt, dat er meer ruimte is om bepaalde discussies aan te 

gaan en zaken verder uit te pluizen. Toch zijn er ook een aantal respondenten die minder positief zijn over deze 

samenwerkingsvorm:  

“Ik vind dat altijd zoiets ongrijpbaars, zo een keek op de week haha. Eerst zaten we altijd een beetje bij elkaar, 

dan bespraken we een paar onderwerpen, maar dan waren dat voor mij onderwerpen die we ook al wel hadden 

besproken in de dagstart. (...) En, ik vind het ook niet altijd even zinnig, de keek op de week tot nu toe. Nu zijn er 

dan een aantal onderwerpen naar voren gekomen, waar dan in kleine groepjes een presentatie over wordt 

gegeven, dat is wel heel leuk en er kunnen leuke vormen aan gegeven worden, maar ja ik weet het niet, ik vind 

het niet echt zinnig.” 

Een andere respondent, werkzaam op dezelfde afdeling, deelt deze mening en omschrijft dat er genoeg keek 

op de weeks zijn die voor de respondent niets toevoegen. Hierbij wordt aangegeven dat er dan alleen maar 

sheets worden opgelezen maar dat er verder geen actiepunten worden besproken. De mening van deze twee 

respondenten wordt overigens niet gedeeld door de andere respondent van dezelfde afdeling, en evenmin 

door de rest van de respondenten. Zodoende kan gesteld worden dat de respondenten in algemene zin van 

mening zijn dat de invloed van de keek op de week op collectief leren groot is, zelfs meer dan bij de dagstart en 

de verbeterdagstart. Met de kanttekening dat hierbij wel van belang is dat de keek op de week op de juiste 
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manier wordt ingevuld. Presentaties aan elkaar geven lijkt hierbij minder zinnig te zijn, dieper ingaan op 

werkinhoudelijke punten wel. 

4.2.3.2 Samenvatting 

De keek op de week wordt door de respondenten beschreven als een soort van teamvergadering, waarbij er 

meer tijd en ruimte is om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Deze onderwerpen variëren van 

werkinhoudelijke punten tot gesprekken over de sfeer binnen het team, tevens worden er trainingen gevolgd 

in een keek op de week en komt het talentprogramma aan bod. Met betrekking tot collectief leren komen er 

uit de interviews twee opvallende zaken naar voren. Zo stelt het gros van de respondenten dat er in de keek op 

de week meer geleerd wordt dan in een verbeterdagstart. Tegelijkertijd is er aangaande de beleving van de 

respondenten over de invloed van de keek op de week op collectief leren, meer verdeeldheid dan bij eerder 

genoemde samenwerkingsvormen.  

4.2.4 Sit-in 

De volgende samenwerkingsvorm is de sit-in. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde 

samenwerkingsvormen is de sit-in, gezamenlijk met de andere samenwerkingsvormen die nog behandeld 

worden, niet in elk interview naar voren gekomen. Bij acht van de zestien respondenten is de sit-in in het 

interview besproken.  

Een sit-in is een samenwerkingsvorm tussen twee medewerkers. Deze medewerkers kunnen tot dezelfde 

afdeling behoren, maar het kan hier ook gaan om medewerkers van verschillende afdelingen. Bij een sit-in kijkt 

een medewerker mee met het werk van een andere medewerker. Op deze manier krijgen medewerkers meer 

inzicht in de manier van werken van een ander, en kunnen ze sterke punten uit de manier van werken van een 

collega eventueel implementeren in hun eigen werk. Een van de respondenten omschrijft de sit-in als volgt: 

“Daarnaast hebben we ook nog sit- ins, dat wil zeggen dat je naast een collega gaat zitten en met een collega 

meekijkt van hé hoe doe jij dat nou als je bijvoorbeeld ziet dat een collega veel sneller werkt of de kwaliteit 

hoger heeft, dan kun je daar bij gaan zitten om te kijken wat je anders kunt aanpakken, daar kun je van leren, 

dat werkt voor mij of niet.” 

Uit de interviews komt naar voren dat de sit-ins in principe een verplicht karakter hebben: de afspraak is dat 

iedereen twee keer per maand een sit-in doet. In de praktijk komt het soms voor dat medewerkers dit aantal 

niet halen, iets waar vooralsnog geen consequenties aan verbonden zijn.  
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4.2.4.1 Invloed op collectief leren 

Gezien het feit dat een sit-in een samenwerkingsvorm is tussen twee personen, is het de vraag in hoeverre 

deze vorm kan bijdragen aan collectief leren. Een van de respondenten geeft in de interviews ook duidelijk aan 

dat het doel van een sit-in niet het verbeteren van het collectief betreft, maar eerder het individu: 

“Je moet zelf kijken waar je wat kunt leren, het is eigenlijk voor jezelf verbeteringen genereren, kijk in mijn eigen 

team wat ik wil bijvoorbeeld is nog meekijken bij collega's die al heel lang dossiercontroles doen, kijken of ik 

bepaalde handigheidjes zie die ik er dan zelf weer uit kan halen. (..) Je doet het eigenlijk om er zelf beter van te 

worden.” 

Het hierboven geschetste beeld wordt ook door de andere respondenten bevestigd. De respondenten leren 

vooral zelf iets van een sit-in, het collectief staat daar los van. Toch is in een van de interviews naar voren 

gekomen dat er wel degelijk een mogelijkheid is dat sit-ins invloed kunnen hebben op collectief leren. Een van 

de respondenten geeft aan dat op zijn of haar afdeling is afgesproken dat in de komende periode bijgehouden 

gaat worden hoeveel sit-ins iedereen heeft gedaan, waarbij ook genoteerd wordt welke bevindingen hieruit 

zijn voortgekomen. Dit met als doel dat iedereen daarvan kan leren, waarbij in dat geval dus wel sprake kan zijn 

van dat sit-ins bijdragen aan collectief leren.  

4.2.4.2 Samenvatting 

Een sit-in is een samenwerking tussen twee medewerkers, waarbij de ene medewerker meekijkt bij het werk 

van de ander. Op deze manier kunnen medewerkers meer inzicht krijgen in de manier van werken van 

anderen, en hier mogelijk iets van leren. Deze samenwerkingsvorm is dan ook gericht op het leerproces van de 

individu, waarbij een sit-in geen invloed heeft op collectief leren. Binnen een van de afdelingen wordt er de 

komende periode bijgehouden welke bevindingen voortkomen uit de sit-ins, zodat iedereen hier wat van kan 

leren. Zo kan er een afdeling als geheel leren van de bevindingen uit de Sit-ins, op die manier kan er alsnog 

sprake zijn van collectief leren. 

4.2.5 Talentprogramma 

In zeven van de zestien interviews is het talentprogramma dat recentelijk is opgestart aan bod gekomen. De 

basisgedachte van dit programma wordt door een van de respondenten als volgt omschreven:  

“De overtuiging is dat een blije medewerkers ook goed is voor de klant, en dat vanuit talent werken dan toch 

eigenlijk wel de basis is. Je kunt tegen een medewerker zeggen “Dat onderdeel van jou is een 6 en moet een 8 
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worden”, terwijl dat helemaal niet je passie is. Dus je kunt beter kijken naar wat is al een 8 en wat kun je 

mogelijk naar een 10 gaan brengen, dus veel meer aan talentontwikkeling gaan doen.” 

Het talentprogramma begint voor leidinggevenden en medewerkers bij het vinden van hun talent, hetgeen 

wordt omschreven door een woord. Daarnaast wordt ook de valkuil die bij dit talent hoort omschreven, wat de 

‘draak’ genoemd wordt. Leidinggevenden en medewerkers volgen meerdere trainingen en ‘vlamsessies’. In 

deze sessies bespreekt de afdeling de individuele talenten en valkuilen met elkaar, van waaruit collega’s beter 

weten wat ze aan elkaar hebben. De volgende uitspraak illustreert dit: 

“Dan bespreek je de talenten, wat is dan je talent en wat is dan je draak, daar ging iedereen wat over vertellen, 

dat was heel mooi en open en dan leer je elkaar ook wat anders kennen en daardoor kan je elkaar anders 

waarderen, ehm, de laatste keer was bijvoorbeeld wat is dan je talent als team en hoe ga je dat dan inzetten, 

en ja dat bespreek je dan allemaal om te zorgen dat je dezelfde kant op gaat en dat iedereen binnen het team 

zijn talent kan inzetten zodat we als team vooruit gaan.” 

4.2.5.1 Invloed op collectief leren 

Bovenstaande uitspraak geeft al iets aan over de invloed van het talentprogramma op collectief leren. De 

respondent geeft aan dat de vlamsessies ervoor zorgen dat leden van het team elkaar op een andere manier 

leren kennen en waarderen. Dit kan bijdragen aan het samenbrengen van de richting die het team op gaat, en 

door het inzetten van ieders talent ook vooruit gaat. Het team kan zich dus als geheel verbeteren door middel 

van de vlamsessies. Dit mechanisme wordt bevestigd door vijf van de zes andere respondenten bij wie het 

talentprogramma aan bod is gekomen. Daarbij worden de vlamsessies telkens aangehaald. De respondenten 

stellen dat de sessies een positieve invloed hebben op het onderlinge vertrouwen binnen de teams. 

Een van de respondenten is duidelijk minder positief op het talentprogramma. De volgende uitspraak illustreert 

dit:  

“Dat talentenprogramma heb ik persoonlijk niks aan. (..) We hebben al zoveel van die programma’s gehad, op 

een gegeven moment word je er moe van. Het is voor een goed doel, het wordt ook opgepakt, maar over een 

jaar hoor je er misschien niks meer over.” 

Twee van de leidinggevende respondenten geven aan dat er zeker meer medewerkers zijn die dit kritische 

geluid onderschrijven, maar dat het programma over het algemeen goed wordt ontvangen.  
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4.2.5.2 Samenvatting 

In het talentprogramma wordt het talent en de valkuil van medewerkers geformuleerd. Van hieruit vinden er 

vlamsessies plaats waarin medewerkers deze talenten en valkuilen met elkaar delen en bespreken. Deze 

sessies leiden zodoende tot meer onderling vertrouwen binnen de teams en leveren in de beleving van de 

respondenten een positieve bijdrage aan collectief leren.  

4.3 De ondersteuning van de organisatie, leidinggevenden en collega’s 

In deze paragraaf komt aan bod welke bijdragen ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden 

en collega’s kunnen geven aan de verschillende vormen van samenwerking en het collectieve leerproces 

binnen het Zorgkantoor In de interviews is hier aandacht aan besteed door respondenten te vragen naar hun 

bevindingen omtrent de steun van de organisatie met betrekking tot de samenwerkingsvormen, de manier 

waarop de directe leidinggevenden vorm geven aan hun rol als leiders en naar de sfeer binnen de verschillende 

afdelingen tussen collega’s onderling.  

Bij de respondenten die zelf een leidinggevende functie bekleden is gevraagd te reflecteren op hun eigen rol als 

leidinggevende en te kijken naar hoe zij denken dat medewerkers de leidinggevenden zullen zien. Deze 

paragraaf is opgedeeld in vier subparagrafen. In 4.3.1 komt de organisatie aan bod, in 4.3.2 de leidinggevenden 

en in 4.3.3 de collega’s. Dit hoofdstuk wordt afgesloten in 4.3.4 door de bevindingen van de respondenten ten 

aanzien van het sluiten van de vestiging in Zwolle te presenteren. 

4.3.1 De ondersteuning van de organisatie 

Het merendeel van de respondenten is zeer positief over de ondersteuning van de organisatie ten opzichte van 

haar medewerkers en daarbij behorende zaken. Dat Achmea in alle gemakken voorziet en dat de 

mogelijkheden daarbij oneindig zijn, zijn uitspraken die dat illustreren. Aangegeven wordt dat je als 

medewerker extra trainingen of opleidingen kunt volgen op kosten van de organisatie. Daarnaast zijn er 

regelmatig medewerkersbijeenkomsten, waarin medewerkers de mogelijkheid hebben om feedback aan de 

organisatie te geven. Deze geluiden klinken ook als het puur om de ondersteuning bij de 

samenwerkingsvormen gaat. De eerder genoemde samenwerkingsvormen behoren tot de zogeheten SENS-

methodiek. De respondenten geven aan dat de uitvoering van deze methodiek zeer grondig en uitvoerig is. Dit 

is terug te zien in de vele trainingen en opleidingen die medewerkers dienen te volgen, van waaruit ze in staat 

worden gesteld om beter te functioneren binnen de samenwerkingsvormen. Dagstarttrainingen zijn hier een 

voorbeeld van. Toch zijn niet alle respondenten louter positief over de ondersteuning vanuit de organisatie. Zo 

heeft een van de respondenten de opleiding omtrent de SENS-methodiek pas na een jaar kunnen volgen: 
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“Kijk die trainingen en de opleiding, dat zijn vanuit SENS gewoon hele goede dingen, ik heb die opleiding alleen 

pas na een jaar kunnen volgen, dat heeft gewoon veel te lang geduurd, waardoor ik heel lang niet precies wist 

waar zo’n dagstart nou precies goed voor was, dat zou wel beter kunnen, had ik wel meer ondersteuning over 

willen hebben.” 

Een andere respondent is ook kritisch over de SENS-methodiek en het talentprogramma dat daarnaast onlangs 
is opgestart. Hierbij gaat het echter om het grotere geheel: 

“We hebben al zoveel van die programma's gehad, op een gegeven moment word je er moe van. Het is voor een 

goed doel, het wordt ook opgepakt, maar over een jaar hoor je er misschien niks meer over. Dat is typisch 

Achmea, veel geld er in pompen dan verwatert dat en hebben ze weer een nieuw idee.” 

Deze respondent geeft hiernaast ook aan, in tegenstelling tot de andere respondenten, dat je weliswaar prima 

terugkoppeling aan de organisatie kunt geven over dingen die beter kunnen, maar dat hier uiteindelijk nooit 

iets mee gedaan zal worden. Het is uiteraard van belang om de hiervoor genoemde kritische geluiden weer te 

geven, om zodoende een allesomvattend beeld te creëren aangaande de bevindingen van de respondenten 

met betrekking tot de ondersteuning van de organisatie. Toch moet vermeld worden dat deze specifieke kritiek 

niet bevestigd wordt in de gesprekken met de andere respondenten. Dat geldt ook voor de overige, steeds 

door verschillende respondenten uitgesproken, kritische geluiden: een niet functionerend werksysteem dat pas 

na drie jaar werd vervangen, een organisatie die te ouderwets is opgesteld en het beter kunnen checken van 

de behoeftes van verschillende teams. In totaal zijn er door zes van de zestien respondenten kritische 

uitspraken gedaan omtrent de ondersteuning van de organisatie.  

Samenvatting 

In tabel 1 is aangegeven hoeveel respondenten positief zijn over de ondersteuning vanuit de organisatie, dit 

zijn veertien van de zestien respondenten, tegenover twee respondenten die hier negatief over zijn. Vervolgens 

is aangegeven hoe de verdeling is tussen leidinggevenden en medewerkers, waarbij te zien is dat de twee 

respondenten die negatief zijn over de ondersteuning vanuit de organisatie medewerkers zijn, de 

leidinggevenden zijn allemaal positief. Om tot slot ook inzichtelijk te maken welk gedeelte van de 

respondenten iets van kritiek heeft geuit, is dat in tweede tabel 2 weergegeven.  
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Tabel 1 Respondenten positief Respondenten negatief 

Ondersteuning organisatie 14/16 2/16 

 Waarvan leidinggevenden Waarvan leidinggevenden 

 4/4 0/4 

 Waarvan medewerkers Waarvan medewerkers 

 10/12 2/12 

 

  

Tabel 2 Louter positief Ook kritiek 

Ondersteuning organisatie 10/16 6/16 
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4.3.2 Ondersteuning van leidinggevenden 

De respondenten kunnen grofweg in twee categorieën worden verdeeld als het over het functioneren van hun 

leidinggevende gaat: een groep die positief tot zeer positief is en een groep die redelijk kritisch is. Daarbij is de 

groep die positief is een stuk groter: negen respondenten om drie minder tevreden respondenten. Bij de groep 

respondenten die aangeven tevreden te zijn met hun leidinggevende, komen meerdere redenen naar voren. 

Daarbij is de benaderbaarheid van de leidinggevende de meest genoemde. Vier respondenten hebben dit 

genoemd, waarbij het hier gaat om in totaal drie verschillende leidinggevenden. Andere voorbeelden die 

meermaals genoemd worden als kenmerken van tevredenheid over de leidinggevende, zijn zaken als 

betrokkenheid, behulpzaamheid, het hebben van een goede onderlinge band en het verbeteren van de sfeer in 

het team. Onderstaande uitspraken zijn hier een illustratie van: 

“Ja echt heel goed, [naam] is gewoon heel positief, makkelijk benaderbaar en echt bezig met de sfeer in het 

team.” 

“Als ik ergens niet uit komt qua werkzaamheden dan ga ik naar [naam] en helpt hij me, ik vind dat hij het goed 

doet, hij denkt met ons mee en probeert ons ook echt verder te krijgen.” 

Van de drie respondenten die negatief zijn over hun leidinggevende, komen er twee uit hetzelfde team. Deze 

twee respondenten geven aan dat hun leidinggevende teveel afwezig is en daarom niet voldoende op de 

hoogte is van wat er speelt binnen het team. Het team mist de aanwezigheid van haar leidinggevende. 

Hiernaast geeft een van deze respondenten aan dat er te weinig geluisterd wordt naar de medewerkers: 

“Ik heb het gevoel dat er soms te weinig geluisterd wordt, over wat we willen en wat we verwachten, daar 

geven we hele duidelijke signalen over, maar dat er gewoon niks mee gedaan wordt.” 

De andere respondent die negatief is over de leidinggevende, is dat met name over de zichtbaarheid van zijn of 

haar meerdere. De respondent geeft aan dat sinds deze leidinggevende ook een ander team onder zijn hoede 

heeft, hij soms wat afwezig kan zijn en minder goed functioneert als doorgeefluik naar het MT. De andere 

respondenten uit dit team delen deze mening, maar benadrukken daarbij dat de leidinggevende hier zelf 

verder weinig aan kan doen.  

In de interviews met de leidinggevenden is gevraagd om een beeld te schetsen van hoe zij zichzelf als 

leidinggevende zien. Daarbij komen aspecten naar voren als: benaderbaar zijn, veel verantwoordelijkheid 

geven aan medewerkers, zorgen voor een goede sfeer binnen het team, openstaan voor feedback en 

medewerkers de kans geven om fouten te maken. Hoewel de medewerkers niet al deze eigenschappen 

noemen, valt op dat er toch een hoop terug komen. Dit lijkt er op te duiden dat de leidinggevenden er over het 
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algemeen in slagen om hun boodschap over te brengen aan hun medewerkers. De enige duidelijke discrepantie 

tussen de beleving van een leidinggevende en respondenten is bij de leidinggevende die het meest bekritiseerd 

wordt: deze leidinggevende geeft aan goed benaderbaar te zijn, waar de respondenten juist aangeven dat deze 

leidinggevende teveel afwezig is.  

Tabel 3 Respondenten positief Respondenten negatief 

Ondersteuning leidinggevende 9/12 3/12 

 Over aantal leidinggevenden Over aantal leidinggevenden 

 4/4 2/4 

Samenvatting 

De bovenstaande tabel wordt gebruikt ter overzicht van de resultaten uit deze subparagraaf. Hierin valt af te 

lezen dat negen respondenten positief en drie respondenten negatief zijn over hun leidinggevende. Hieronder 

is nog aangeven om hoeveel leidinggevenden het hier gaat. Te zien valt dat iedere leidinggevende 

respondenten heeft die positief zijn over hem of haar en dat de drie negatieve respondenten verspreidt zijn 

over twee verschillende leidinggevenden. Dit wordt niet verder gespecificeerd om de eerder aangehaalde 

anonimiteit van de respondenten te waarborgen.  

4.3.3 Ondersteuning van collega’s  

In deze subparagraaf wordt ingegaan op de bevindingen van de respondenten aangaande hun eigen collega’s. 

Hierbij is bijvoorbeeld gevraagd naar de sfeer binnen de teams en de onderlinge band tussen collega’s. Bij de 

leidinggevenden is niet zo zeer gevraagd naar hun band met de medewerkers, of andere leidinggevenden, 

maar meer naar hoe zij vinden dat het gesteld is met de sfeer binnen hun team. Voor de presentatie van deze 

resultaten wordt er in deze subparagraaf onderscheid gemaakt tussen de verschillende teams. Team A, team B, 

team C en team D. Per team worden de bevindingen uitgewerkt, waarna aan het einde van de paragraaf een 

tabel wordt weergegeven.  

Team A 

De respondenten van team A zijn helder over de collega’s binnen het team: team A is een hecht team, waarin 

goed wordt samengewerkt door iedereen. Er kan nog wel verbetering worden bereikt op het gebied van 

openheid in bijvoorbeeld een dagstart. Dat zou de samenwerking ten goede komen. De respondenten geven 
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aan dat hier aan gewerkt wordt, en dat het ook te maken heeft met hoe lang iedereen onderdeel uitmaakt van 

het team. Hoe langer men in het team zit, hoe vrijer men zich voelt om gevoelige zaken te delen.  

Team B 

Team B is minder positief. Een van de respondenten geeft aan zich er aan te storen dat er in dagstarts over het 

algemeen weinig gezegd wordt, maar daaromheen heel veel. Deze respondent geeft aan dat dit te maken kan 

hebben met dat team B een samengevoegd team is van twee afdelingen, waardoor het onderlinge vertrouwen 

nog moet groeien. Een andere respondent van dit team geeft ook aan dat bepaalde collega’s vaker bepaalde 

dingen delen dan anderen. Deze respondent zegt hier het volgende over:  

“Ik denk dat sommige collega’s het niet durven om dingen te delen. Dat is niet iets wat alleen ik heb gemerkt, 

dat hebben ook andere collega’s gemerkt, dat is ook wel besproken tijdens een keek op de week. Sommige 

collega’s geven aan, ikzelf heb het niet zo gezien, dat als iemand met een bepaald idee komt, afhankel ijk wie 

dat is, het lijkt alsof er bij bepaalde collega’s altijd tegenargumenten gegeven zullen worden, terwijl dat bij 

anderen niet zo is.” 

Als deze uitspraak naast de uitspraken van de eerder genoemde respondent wordt gelegd, is het voor de hand 

liggend om te stellen dat collega’s kritischer zullen reageren op collega’s die niet oorspronkelijk afkomstig zijn 

van dezelfde afdeling. Een volgende uitspraak suggereert echter iets anders:  

“Ze zeggen dan dat de ervaren mensen, de vaste medewerkers, als andere vaste medewerkers een bepaald idee 

hebben, er niet zo snel tegenargumenten komen, volgens hun zit het verschil dan daar in.” 

Een derde respondent van deze afdeling deelt bovenstaande opvattingen niet. Deze respondent ervaart de 

sfeer binnen het team als goed. Enige kanttekening die deze respondent plaatst, is dat er soms teveel met 

elkaar gepraat wordt, waardoor er niet altijd even hard wordt gewerkt. De vierde respondent deelt deze 

mening en benoemd dit “sociale aspect”, als de kracht en zwakte van team B. Daarbij wordt ook aangegeven 

dat de onderlinge samenhang binnen het team erg goed is. 

Team C 

De vier respondenten van team C schetsen een duidelijk en coherent beeld over de sfeer binnen het team. Een 

tijdlang is deze erg slecht geweest, maar onder aanvoering van de nieuwe leidinggevende is hier hard aan 

gewerkt en heeft er al een flinke verbeterslag plaatsgevonden. Net als bij team B is dit team voortgekomen uit 

de samenvoeging van twee aparte teams, iets wat dan ook door de vier respondenten wordt genoemd als 

oorzaak van de eerdere slechte sfeer. Een van de respondenten geeft daarbij het volgende aan: 
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“Er werd veel over elkaar gesproken, maar te weinig met elkaar.” 

De respondenten geven aan dat, naast de komst van de nieuwe leidinggevende, ook de zogeheten vlamsessies 

van het talentenprogramma bij hebben gedragen aan een betere sfeer. In deze sessies worden talenten en 

valkuilen van medewerkers in kaart gebracht, van waaruit collega’s beter van elkaar weten wat ze aan elkaar 

hebben. Daarnaast zijn er andere teamsessies geweest, met als doel om onderling meer veiligheid en 

vertrouwen te creëren. De toename van de veiligheid en het vertrouwen maakt dat medewerkers nu 

makkelijker informatie met elkaar delen en ook over persoonlijke dingen beter met elkaar kunnen praten. Een 

van de respondenten omschrijft de huidige sfeer binnen het team als “een proces dat steeds beter gaat, maar 

nog wel gaande is.” 

Team D 

Ook bij team D spreken de respondenten over een tijd waarin de sfeer binnen het team bijzonder slecht was. In 

dit geval wordt de oorzaak daarvan gelegd bij een select groepje “onruststokers” die gezamenlijk zorgden voor 

een onveilige en onprettige sfeer binnen het team. Als gevolg hiervan is op een gegeven moment door de 

leiding ingegrepen en zijn de contracten van deze medewerkers niet verlengd. De omgangsvormen van die tijd 

worden door een van de respondenten als volgt omschreven:  

“We hebben hier in het begin een team gehad, daar durfde je bijna niks te zeggen, want dan werd je kop er 

soms afgetrokken zeg maar.” 

Dezelfde respondent geeft aan dat het er nu wel anders aan toe gaat binnen team D: 

“En dat is nu wel weg bij ons, het is nu wel dat we echt met elkaar gewoon vertrouwen hebben en dat iedereen 

alles kan zeggen wat hij wil zeggen.” 

Dit beeld wordt ook geschetst door twee andere respondenten. Ook zij geven aan dat er een omslag heeft 

plaatsgevonden na het vertrek van een aantal medewerkers, dat er nu meer vertrouwen is binnen het team en 

dat medewerkers “hun zegje durven te doen.” Voorts wordt ook aangegeven dat coachingssessies hier aan bij 

hebben gedragen. Een van de respondenten plaatst nog wel als kritische noot dat er weinig mensen op de 

voorgrond treden. Deze respondent gebruikt het team waarin hij of zij hiervoor werkzaam was als 

referentiekader.  
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Samenvatting 

In onderstaande tabel zijn de hierboven beschreven resultaten weergegeven. Hoewel de respondenten zeker 

kritisch zijn over de ondersteuning van collega’s zijn er maar twee respondenten daadwerkelijk ontevreden 

over deze ondersteuning. Deze respondenten maken allebei onderdeel uit van team B. In de tabel is per team 

tevens het meest opvallende punt beschreven. De totale resultaten wijzen uit dat de ondersteuning van 

collega’s met betrekking tot de verschillende samenwerkingsvormen binnen het Zorgkantoor wordt ervaren als 

positief.  

Tabel 4 

 Ondersteuning collega’s  

Respondenten positief Respondenten negatief 

Team A 4/4 0/4 

Belangrijkste punt “Iedereen zou wat opener kunnen 

zijn.” 

 

Team B 2/4 2/4 

Belangrijkste punt “Door de reacties van collega’s 

durft niet iedereen alles te 

zeggen.” 

 

Team C 4/4 0/4 

 “De nieuwe leidinggevende, het 

talentenprogramma en de 

teamsessies hebben voor meer 

vertrouwen en veiligheid binnen 

het team gezorgd.” 

 

Team D 4/4 0/4 

Belangrijkste punt “Het vertrek van de onruststokers 

heeft voor een omslag gezorgd.” 

 

  

4.4 Sluiten van vestiging Zwolle 

Halverwege het uitvoeren van dit onderzoek werd bekend dat Achmea in de komende jaren de vestigingen in 

de Meern, Leusden en Zwolle stapsgewijs gaat sluiten. Dit betekent dat het Zorgkantoor, op dit moment 

gevestigd in Zwolle, per 2019 overgeheveld wordt naar de vestiging in Apeldoorn. Omdat deze mededeling 

grote impact kan hebben op de medewerkers (en daarmee ook op dit onderzoek), is ervoor gekozen om aan 
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het einde van elk interview aan de respondenten te vragen wat zij van dit nieuws vinden. Tevens is gevraagd 

wat andere medewerkers binnen hetzelfde team ervan vinden en of het mogelijke gevolgen kan hebben voor 

de uitvoer van de verschillende samenwerkingsvormen. De resultaten van deze vragen worden hieronder 

gepresenteerd. In de eerste tabel worden de bevindingen van de leidinggevenden weergegeven, in de tweede 

tabel de bevindingen van de medewerkers. Hierbij is het belangrijk om te melden dat alleen de uitgesproken 

belevingen van de respondenten worden gepresenteerd, en niet mogelijke onbewuste gedragingen.  

Leidinggevenden 

Tabel 5 Persoonlijk Medewerkers Samenwerkingsvormen 

L1 
“Ik vind het niet zo heel 

erg” 

Viel mee Geen invloed 

L2 

“Voor mij persoonlijk 

betekent het dat ik een 

andere baan ga zoeken” 

Viel mee Geen invloed 

L3 
“Voor mij is het prima” Veel teweeggebracht, nu 

wat rustiger 

Geen invloed 

L4 
“Voor mij is het the best 

of the worst” 

Viel mee Geen invloed 

 

In bovenstaande tabel zijn de antwoorden van de leidinggevende respondenten weergegeven. De kolom 

‘persoonlijk’ gaat over wat het nieuws heeft gedaan met de respondent zelf. De kolom ‘medewerkers’ gaat 

over wat het nieuws heeft gedaan met de medewerkers. Tenslotte is in de kolom ‘samenwerkingsvormen’ 

weergegeven wat de vermeende invloed van het nieuws is op de samenwerkingsvormen. Drie van de vier 

leidinggevenden geven aan dat het sluiten van de vestiging voor hun niet bijster veel uitmaakt, ze verhuizen 

gewoon mee naar Apeldoorn. Een van de leidinggevenden zal op zoek gaan naar een nieuwe baan omdat de 

afstand voor hem te groot wordt. Dit is reeds bekend bij zijn manager en zijn afdeling.  

Aangaande wat het nieuws met de medewerkers van de verschillende afdelingen heeft gedaan, geven drie van 

de vier leidinggevenden aan dat het nieuws weinig tot geen impact heeft gehad. Hiervoor worden verschillende 

redenen aangegeven. Op twee afdelingen heeft het voor geen enkele medewerker als gevolg dat hij of zij op 

zoek moet gaan naar een nieuwe baan. Een van de leidinggevenden geeft daarnaast aan dat januari 2019 nog 
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ver weg is, en dat vanwege de digitalisering het überhaupt maar de vraag is of de betreffende afdeling tegen 

die tijd nog nodig is.  

Op een van de afdelingen heeft het nieuws in eerste instantie wel veel impact gehad. De betreffende 

leidinggevende zegt:  

“Het heeft veel teweeggebracht, vooral in het begin dat is nu weer wat rustiger geworden, voor een 

iemand heeft het echt grote impact qua afstand, daar spreken we nu ook op wekelijkse basis mee, 

spelen ook wel meer dingen, kijken we van hoe nu verder, maar dat is gewoon verschillend per 

persoon.” 

Zoals aan bovengenoemde uitspraak te zien valt, is het nu weer wat rustiger geworden op de 

afdeling. Deze leidinggevende geeft dan ook aan dat het nieuws verder geen invloed heeft op de 

verschillende samenwerkingsvormen. Ook de drie andere leidinggevenden geven dit aan. De 

leidinggevenden verwachten dus niet dat het sluiten van de vestiging in Zwolle gevolgen zal hebben 

voor de huidige manier van werken. 

Medewerkers 

In de onderstaande tabel is weer gekozen voor het presenteren van de resultaten zoals in voorgaande 

paragrafen, om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen. Te zien is dat maar bij een van de twaalf 

respondenten het nieuws veel impact heeft gehad. De overige respondenten geven aan dat het nieuws voor 

hun verder weinig betekent. Sommigen verwachten te zijner tijd toch niet meer bij het Zorgkantoor te werken, 

anderen geven aan dat ze gewoon mee zullen verhuizen naar Apeldoorn.  

Tabel 6 Geen/weinig Veel 

Persoonlijk 11/12 1/12 

Team 7/12 5/12 

Samenwerkingsvormen 10/12 2/12 

 

Wat betreft de impact dat het nieuws heeft gehad binnen de verschillende teams, liggen de verhoudingen 

behoorlijk anders. Vijf van de twaalf respondenten geven aan dat het nieuws binnen hun team een hoop 

teweeg heeft gebracht. De volgende uitspraak is hier een illustratie van: 
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“Nee, nee er zijn wel mensen echt heel verdrietig, want die hebben geen mogelijkheid om naar Apeldoorn te 

komen met het eigen vervoer, het ov is best wel slecht geregeld”. 

Toch betekent dit voor deze respondenten niet dat zij het idee hebben dat dit gevolgen heeft voor de 

samenwerking binnen het team. Slechts een van de respondenten geeft aan dit wel het geval is:  

“Ja natuurlijk, het kan er toch voor zorgen dat je er niet helemaal bij bent, dat je wat concentratie mist.” 

Samenvatting 

Voor het gros van de respondenten heeft het nieuws over het sluiten van de vestiging in  

Zwolle weinig impact gehad omdat het voor de meesten geen gevolgen zal hebben in  

hun persoonlijke situatie. De respondenten geven wel aan dat in sommige teams het nieuws wel veel impact 

heeft gehad, maar dit heeft verder geen invloed op de verschillende samenwerkingsvormen. 
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5. Conclusie en discussie 

Allereerst wordt er met de bevindingen uit de literatuur en de uitkomsten van de interviews antwoord gegeven 

op de deelvragen van dit onderzoek. Tevens wordt er een koppeling gemaakt tussen de verwachtingen van dit 

onderzoek en de resultaten van de interviews. Deze koppeling mondt vervolgens uit in een beantwoording van 

de hoofdvraag. Het tweede gedeelte uit hoofdstuk 5 bestaat uit de discussie.  

In de discussie wordt gereflecteerd op de literatuur, de methoden en technieken en resultaten van dit 

onderzoek. Voorts komen in de discussie ook de beperkingen van het onderzoek naar voren en worden er 

aanbevelingen gedaan met het oog op toekomstig onderzoek. Tevens zullen er aanbevelingen gedaan worden 

voor de praktijk. Ten slotte wordt hoofdstuk 5 beëindigd met een algemeen slot.  

5.1 Theoretische deelvragen 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de theoretische deelvragen. In 5.1.1 wordt antwoord gegeven 

op de vraag wat er onder leren verstaan wordt, waarna in 5.1.2 antwoord gegeven wordt op de vraag wat 

collectief leren inhoudt. In 5.1.3 wordt stilgestaan bij wat de literatuur in de recente geschiedenis zoal 

geschreven heeft over samenwerking en samenwerkingsvormen. In 5.1.4 wordt ten slotte antwoord gegeven 

op de vraag welke bijdragen ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s kunnen 

geven aan de verschillende vormen van samenwerking.  

5.1.1 Wat wordt er verstaan onder leren?  

In de literatuur over leren valt te zien dat veel auteurs niet expliciet vermelden welke definitie van leren zij 

hanteren. Dit laat zich het best verklaren doordat er geen consensus is over de definitie van dit begrip. Deze 

verdeeldheid is in zekere mate niet geheel verrassend. Een concept dat zo breed en abstract is als leren laat 

zich immers zeer moeilijk op bevredigende manier definiëren (De Houwer et al., 2013). In dit onderzoek wordt 

de definitie van De Houwer et al. gehanteerd: “veranderingen in het gedrag van een organisme dat het gevolg 

is van regelmatigheden in de omgeving van dat organisme” (2013, p. 633). Deze definitie wordt gemotiveerd 

aan de hand van de evolutietheorie van Darwin (1859), waar het draait om het aanpassen aan de omgeving. 

Hoe beter een mens zich aanpast aan de omgeving, des te groter is de waarschijnlijkheid dat het zich kan 

reproduceren. 

5.1.2 Wat wordt er verstaan onder collectief leren? 

Verschillende auteurs zien collectief leren als een concept dat rechtstreeks gebaseerd is op de definities van 

individueel leren (March & Olson, 1975; Simon, 1991; Wenger, 1998). Veel organisatiewetenschappers zien 
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individueel leren echter niet los van collectief leren. Zij beweren dat leren voor kan komen op verschillende 

niveaus binnen collectieve omgevingen: van individuen tot groepen, organisaties en netwerken. Door middel 

van dynamische processen van het produceren en verzamelen van kennis zijn deze niveaus aan elkaar 

gekoppeld (Bednar, 2000; Crossan, Lane, & White, 1999; Crossan, Lane, White, & Drurfeldt, 1995; Dyck, Starke, 

Mischke & Mauws, 2005; Levinthal & March, 1993; Nonaka, 1994). Individuen kunnen dus niet alleen zelf leren, 

maar ook in samenhang met anderen (Salomon, 1993).  

Collectief leren is dus een leerproces dat vaak begint bij individuen en van daaruit door werkt naar 

verschillende niveaus binnen een groep (Argyris & Schön, 1996; Crossan et al., 1999; Dekker & Hansen, 2004). 

Hier uit vandaan, en vanuit vele andere wetenschappelijke bronnen, komen Gerlak & Heikkila tot de volgende 

definitie van collectief leren:  

1.  “Een collectief proces, mogelijk bestaande uit het verkrijgen van informatie via verschillende acties 

(bijvoorbeeld trial and error), het beoordelen en vertalen van informatie en het verspreiden van kennis 

of kansen tussen individuen binnen een collectief; 

2. Collectieve producten die ontstaan vanuit het proces, zoals nieuwe gedeelde ideeën, strategieën, regels 

of beleid.” (2011, p. 5) 

5.1.3 Hoe relateert samenwerken zich aan collectief leren? 

Collectief leren is een concept dat onlosmakelijk met samenwerken is verbonden. Zonder samenwerking is 

collectief leren niet mogelijk. In alle drie de fasen van het collectieve leerproces is samenwerking vereist om 

uiteindelijk tot collectief leren te kunnen komen. In de fasen van het verkrijgen en het vertalen zijn actieve 

dialogen en actieve overleggen tussen organisatieleden mogelijkheden om tot de uitwisseling van de gewenste 

informatie, kennis en ervaringen te komen. De laatste fase in het collectieve leerproces is de fase van het 

verspreiden. Het is in deze fase dat kennis op individueel niveau de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen tot 

gedeelde kennis tussen groepsleden (Argote, 2011). Hier wordt dus duidelijk in hoeverre er collectief geleerd 

wordt binnen de collectieve omgeving. Overleggen of gedeelde communicatie kunnen ook hier mechanismen 

zijn om het verspreiden te activeren (Nonaka, 1994). Deze communicatieprocessen kunnen bestaan uit 

informele vergaderingen, nabesprekingen en evaluatieprocessen waarin ervaringen en meningen onderling 

gedeeld worden (Crossan et al., 1999).  
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5.1.4 Welke bijdragen kunnen ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en 

collega’s geven aan de verschillende vormen van samenwerking? 

In dit onderzoek wordt voor de ondersteuning van de organisatie gekeken naar de theorie over het leerklimaat 

binnen een organisatie, van waaruit voor de ondersteuning van de leidinggevenden gebruik gemaakt wordt van 

de theorie over charismatisch leiderschap. De ondersteuning van collega’s wordt belicht vanuit de theorie die 

voortkomt uit de ondersteuning van leidinggevenden, toegelicht met de social support theory. 

 Organizational learning climate verwijst naar de percepties van werknemers over in welke mate activiteiten 

vanuit de organisatie het mogelijk maken voor hen om te leren. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij het 

creëren, verwerven en overdragen van kennis (Marsick & Watkins, 2003).  Evident is dat collectief leren altijd 

begint bij het leren van een individu, van waaruit de fasen van het collectieve leerproces al dan niet worden 

doorlopen. Het is aannemelijk dat in een organisatie waarin een goed leerklimaat is, en de percepties van 

werknemers omtrent de mogelijkheden tot leren dus positief zijn, en de kans op een hoge kwaliteit van leren 

daarmee verhoogd wordt, dit positieve gevolgen heeft voor de mate van collectief leren binnen deze 

organisatie. Daarnaast kan het leerklimaat, en daarmee de ondersteuning van de organisatie, een rol spelen in 

de verschillende samenwerkingsvormen.  Is er sprake van een goede ondersteuning vanuit de organisatie (in de 

percepties van werknemers) zal dit de kans op kennisdeling vergroten, en daarmee mogelijk ook de mate van 

collectief leren. 

Charismatische leiders zijn in staat om gedeelde visie en onderling vertrouwen binnen een team te creëren. Zij  

stimuleren zodoende een leerklimaat dat het creëren, delen en inbedden van kennis bevordert. Het lijkt er dan 

ook op dat charismatische leiders onderdeel uitmaken van het eerder beschreven leerklimaat binnen een 

organisatie. Zodoende kan de ondersteuning van leidinggevenden zowel bijdragen leveren aan de verschillende 

samenwerkingsvormen, maar ook aan collectief leren.  De gedeelde visie en onderling vertrouwen zijn factoren 

die de kenmerken van een team vertegenwoordigen die met name relevant zijn voor de samenwerking tussen 

individuen die nodig is om een atmosfeer van leren mogelijk te maken (Fulmer & Gelfland, 2012; Levin & Cross, 

2004;  Li, 2005; Pearce & Ensley, 2004). Met betrekking tot deze factoren zullen echter niet alleen 

leidinggevenden een rol spelen, maar ook de teamleden zelf. Social support gaat over de kwaliteit van relaties, 

en de beschikbaarheid van de hulp van deze relaties (Leavy, 1983). Het is aannemelijk dat de kwaliteit van de 

relaties tussen de verschillende teamleden iets zal zeggen over hoeverre ze in staat zijn om een gedeelde visie 

te hebben, en met name over in hoeverre ze elkaar vertrouwen. Dit zal dan ook een rol spelen met het oog op 

de verschillende samenwerkingsvormen.  
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5.2 Empirische deelvragen 

In paragraaf 5.2 wordt antwoord gegeven op de empirische deelvragen van dit onderzoek. In subparagraaf 

5.2.1 wordt antwoord gegeven op de vraag wat binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis gezien 

wordt als collectief leren. In 5.2.2 zal antwoord worden gegeven op de vraag welke verschillende vormen van 

samenwerking er zijn binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis en wat de invloed van deze vormen is 

op collectief leren. Ten slotte wordt in subparagraaf 5.2.3 antwoord gegeven op de vraag welke bijdragen 

ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s geven aan de verschillende vormen 

van samenwerking binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis. 

5.2.1 Wat wordt binnen het Zorgkantoor van Achmea Zilveren Kruis gezien als collectief leren? 

De respondenten geven een eensgezind beeld over wat binnen het Zorgkantoor gezien wordt als collectief 

leren. Collectief leren wordt gezien als een proces dat gezamenlijk plaatsvindt. De respondenten spreken hier 

over van elkaar leren, met elkaar leren of door elkaar leren. Veelal wordt een proces beschreven waarin 

aangegeven wordt dat er binnen het team voortdurend gekeken wordt naar dingen die fout gaan of beter 

kunnen. Dit vindt onder meer plaats door kennis en ervaringen met elkaar te delen en te bespreken.  

5.2.2 Welke verschillende vormen van samenwerking zijn er binnen het Zorgkantoor van Achmea 

Zilveren Kruis en wat is de invloed van deze vormen op collectief leren? 

Het Zorgkantoor kent de volgende samenwerkingsvormen: de dagstart, de verbeterdagstart, de keek op de 

week, de sit-ins en het talentprogramma. Hieronder volgt per samenwerkingsvorm een beknopte toelichting en 

wordt beschreven wat de invloed is op collectief leren op basis van de beleving van de respondenten. 

Dagstart 

De dagstart is een samenwerkingsvorm die aan het begin van de dag plaatsvindt en ongeveer vijftien minuten 

duurt. In de dagstart wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen van de vorige dag en vooruitgeblikt op de dag 

zelf. De dagstart heeft in de beleving van de respondenten een positieve invloed op collectief leren.  

Verbeterdagstart 

Bij de verbeterdagstart wordt gebruik gemaakt van een verbeterideeënbord. Hierop kunnen medewerkers 

verbeterideeën noteren, waarna besproken wordt of deze ideeën uitgewerkt dienen te worden in kleinere 

groepjes. De vorderingen en uitkomsten van deze uitwerkingen worden in latere verbeterdagstarts 

teruggekoppeld. Tijdens de verbeterdagstart zelf wordt er doorgaans in mindere mate collectief geleerd dan bij 
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een dagstart het geval is. Doordat de verbeterdagstart de aanleiding is van het verder uitwerken van 

verbeterideeën in kleinere groepjes, heeft het toch een grote (indirecte) invloed op collectief leren. 

Keek op de week 

De keek op de week wordt door de respondenten beschreven als een soort teamvergadering waarbij er meer 

tijd en ruimte is om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Deze onderwerpen variëren van 

werkinhoudelijke punten tot gesprekken over de sfeer binnen het team. Tevens worden er trainingen gevolgd 

in een keek op de week en komt het talentprogramma aan bod. Met betrekking tot collectief leren komen er 

uit de interviews twee opvallende zaken naar voren. Ten eerste dat het gros van de respondenten stelt dat er 

in de keek op de week meer geleerd wordt dan in een (verbeter)dagstart, ten tweede dat er onder 

respondenten meer verdeeldheid is over de invloed van de keek op de week op collectief leren dan bij de 

vorige samenwerkingsvormen het geval is.  

Sit-in 

Een sit-in is een samenwerking tussen twee medewerkers waarbij de ene medewerker meekijkt bij het werk 

van de ander. Op deze manier kunnen medewerkers meer inzicht krijgen in de manier van werken van anderen 

om hier iets van te leren. Deze samenwerkingsvorm is dan ook gericht op het leerproces van het individu, 

waarbij een sit-in geen invloed heeft op collectief leren. Voor een van de afdelingen ligt dit iets anders: hier 

gaat de komende periode bijgehouden welke bevindingen voortkomen uit de sit-ins, zodat iedereen hier wat 

van kan leren. Op die manier kan een sit-in wel iets bijdragen aan collectief leren.  

Talentprogramma 

In het talentprogramma wordt het talent en de valkuil van medewerkers geformuleerd. Van hieruit vinden er 

vlamsessies plaats waarin medewerkers deze talenten en valkuilen met elkaar delen en bespreken. Deze 

sessies leiden zodoende tot meer onderling vertrouwen binnen de teams en leveren positieve bijdragen aan 

collectief leren.  

5.2.3 Welke bijdragen kunnen ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en 

collega’s geven aan de verschillende vormen van samenwerking binnen het Zorgkantoor van 

Achmea? 

Organisatie 

Veertien van de zestien respondenten zijn tevreden over de ondersteuning van de organisatie. Dit komt voort 

uit de vele mogelijkheden die Achmea biedt om extra trainingen en opleidingen te volgen.  Daarnaast zijn er 

regelmatig medewerkersbijeenkomsten, waarin medewerkers de mogelijkheid hebben om feedback aan de 
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organisatie te geven. Al met al lijkt dit erop te duiden dat Achmea erin slaagt een gunstig leerklimaat voor haar 

werknemers te creëren.  

Leidinggevenden 

Negen van de twaalf respondenten geven aan tevreden te zijn over hun leidinggevende. Van de drie 

ontevreden respondenten, zijn er twee ontevreden over dezelfde leidinggevende. De tevreden respondenten 

geven verschillende redenen waarom ze tevreden zijn over hun leidinggevende. Zaken als benaderbaarheid, 

betrokkenheid, behulpzaamheid, het hebben van een goede onderlinge band en het verbeteren van de sfeer in 

het team worden genoemd. Meerdere teams van de geïnterviewde respondenten hebben een fase 

meegemaakt waarin de sfeer binnen het team niet al te best was. De leidinggevenden waar men tevreden over 

is, zijn erin geslaagd om deze sfeer te verbeteren. Bij de leidinggevende waar het meeste kritiek op is, blijkt dit 

niet het geval te zijn. De respondenten verwijten deze leidinggevende teveel afwezig te zijn, waardoor de 

persoon in kwestie niet voldoende op de hoogte is van wat er speelt binnen het team. Daarnaast wordt nog 

genoemd dat deze leidinggevende te weinig doet met de signalen die werknemers geven voor mogelijke 

verbeteringen.  

Het gros van de leidinggevenden slaagt er volgens de bevindingen van de respondenten in om een gunstig 

leerklimaat te scheppen. Dit geldt ook voor het verbeteren van de teamsfeer, wat normaal gesproken het 

onderling vertrouwen zal doen toenemen, en daarmee waarschijnlijk de samenwerkingsvormen ten goede 

komt. 

Collega’s 

De respondenten van drie van de vier teams geven aan tevreden zijn over de ondersteuning van collega’s. 

Binnen de teams is er sprake van een toenemend vertrouwen in elkaar, en een gevoel van steeds meer 

veiligheid. Aangegeven wordt dat dit vertrouwen het makkelijker maakt informatie met elkaar te delen. De 

kwaliteit van de onderlinge relaties, die in de social support theory worden beschreven, lijkt daarmee goed te 

zijn. In een van de teams is meer verdeeldheid over de tevredenheid van de ondersteuning van collega’s. In dit 

team stellen een aantal respondenten dat het onderling vertrouwen juist nog moet groeien, en dat op dit 

moment nog niet iedereen alles met elkaar durft te delen. ‘Vertrouwen’ lijkt daarmee dan ook het kernwoord 

te zijn aangaande de ondersteuning van collega’s. 

5.3 Sluiten vestiging Zwolle 

In hoofdstuk 4 is tevens gerapporteerd over de uitkomsten van de interviews omtrent het sluiten van de 

vestiging van de respondenten. Op basis van de beleving van de respondenten kan gesteld worden dat dit geen 
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gevolgen heeft gehad voor de uitvoering van de samenwerkingsvormen. Daarmee kan ook gesteld worden dat 

dit nieuws geen invloed heeft gehad op de uitkomsten van dit onderzoek.  

5.4 Verwachtingen 

Naar aanleiding van de literatuurstudie zijn er eerder in dit onderzoek een aantal verwachtingen geformuleerd. 

In deze paragraaf zal per verwachting kort worden aangegeven in hoeverre deze is uitgekomen op basis van de 

beleving van de respondenten.  

Verwachting 1: De verschillende vormen van samenwerking hebben invloed op collectief leren, waarbij de mate 

per samenwerkingsvorm kan verschillen. 

In het geval van de dagstart, verbeterdagstart, keek op de week, en het talentprogramma is deze verwachting 

uitgekomen. Van de sit-in kan echter niet gezegd worden dat het invloed heeft op collectief leren. Dat de mate 

van invloed per samenwerkingsvorm kan verschillen, is gebleken. De respondenten zijn het erover eens dat de 

dagstart een positieve invloed heeft op collectief leren. In de beleving van de respondenten is dit bij de 

verbeterdagstart een stuk minder het geval, al heeft de verbeterdagstart wel op een indirecte manier invloed 

op collectief leren, daar het de aanzet levert om in kleinere groepjes verbeterpunten verder uit te werken. 

Volgens het gros van de respondenten heeft de keek op de week het meeste invloed op collectief leren, ware 

het niet dat er ook een aantal respondenten aangeeft dat de keek op de week bij hen op de afdelingen juist 

niet zoveel toegevoegde waarde heeft. Het talentprogramma heeft door verschillende teamsessies op haar 

eigen manier invloed op collectief leren.  

Verwachting 2: De ondersteuning van de organisatie, leidinggevenden en collega’s leveren bijdragen aan de 

verschillende vormen van samenwerking. 

Deze verwachting is uitgekomen: 

In de beleving van het gros van de respondenten levert Achmea positieve bijdragen aan de verschillende 

vormen van samenwerking. De respondenten geven aan dat Achmea vele mogelijkheden biedt om extra 

trainingen en opleidingen te volgen. Tevens zijn er regelmatig medewerkersbijeenkomsten, waarin 

medewerkers de mogelijkheid hebben om feedback aan de organisatie te geven. Het lijkt er dan ook op dat 

Achmea erin slaagt een gunstig leerklimaat voor haar werknemers te creëren. 

Volgens de meeste respondenten leveren de leidinggevenden van de verschillende teams positieve bijdragen 

aan de verschillende vormen van samenwerking. Dit valt met name af te leiden aan dat meerdere keren wordt 
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aangegeven dat de leidinggevenden erin zijn geslaagd om de sfeer binnen het team te verbeteren, iets wat 

positieve gevolgen lijkt te hebben gehad voor het onderlinge vertrouwen binnen de teams. Over een van de 

leidinggevenden zijn een paar respondenten minder positief. Deze leidinggevende lijkt negatieve bijdragen te 

leveren aan de verschillende vormen van samenwerking. De persoon is te vaak afwezig en daardoor niet op de 

hoogte van wat er speelt binnen het team, en doet in de beleving van een van de respondenten daarnaast te 

weinig met de signalen die worden gegeven voor mogelijke verbeteringen.  

In drie van de vier teams levert de ondersteuning van collega’s, in de beleving van de respondenten, positieve 

bijdragen aan de verschillende vormen van samenwerking. In een van de teams is verdeeldheid over of er 

positieve of negatieve bijdragen worden geleverd. In alle teams lijkt ‘vertrouwen’ het kernwoord te zijn. In de 

teams waar positief gekeken wordt naar de bijdragen van collega’s, is er veel onderling vertrouwen, en is dit 

vertrouwen in de afgelopen periode toegenomen. In het overgebleven team moet dit onderlinge vertrouwen 

nog groeien, op dit moment durft nog niet iedereen alles met elkaar te delen.  

Verwachting 3: de ondersteuning van de organisatie en leidinggevenden leveren bijdragen aan collectief leren.  

Deze verwachting is opgesteld aan de hand van de theorie over het leerklimaat in een organisatie. Gesteld is 

dat het aannemelijk is dat in een organisatie waarin een goed leerklimaat is, en de percepties van werknemers 

omtrent de mogelijkheden tot leren dus positief zijn, en de kans op een hoge kwaliteit van leren daarmee 

verhoogd wordt, dit positieve gevolgen heeft voor de mate van collectief leren binnen deze organisatie. Als 

gevolg hiervan is ook gesteld dat het erop lijkt dat charismatisch leiderschap onderdeel uit kan maken van dit 

leerklimaat: goede leiders zorgen voor een beter leerklimaat, wat dus ook positieve gevolgen kan hebben voor 

collectief leren. Vanuit dit oogpunt is deze verwachting uitgekomen. De organisatie en leidinggevenden slagen 

er, volgens het overgrote deel van de respondenten, namelijk in om een dergelijk gunstig leerklimaat te 

creëren. Of dit gunstige leerklimaat daadwerkelijk positieve gevolgen heeft voor collectief leren, valt op basis 

van dit onderzoek echter niet te zeggen. 

Het uitkomen van de drie verwachtingen, houdt in dat het in paragraaf 2.6 gepresenteerde onderzoeksmodel 

gehandhaafd kan worden. Waarbij de hiervoor beschreven nuance over verwachting 3 wel in acht moet 

worden genomen.  

5.5 Antwoord hoofdvraag  

In dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: 
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Wat is de invloed van verschillende vormen van samenwerking op collectief leren ten behoeve van 

klanttevredenheid en welke bijdragen bieden verschillende vormen van ondersteuning hier aan?  

In dit onderzoek zijn de volgende samenwerkingsvormen naar voren gekomen: de dagstart, de 

verbeterdagstart, de keek op de week, de sit-in en het talentprogramma. Van deze samenwerkingsvormen 

heeft alleen de sit-in geen invloed op collectief leren. De andere samenwerkingsvormen hebben in de beleving 

van de respondenten allen een positieve invloed op collectief leren.  

De dagstart en de verbeterdagstart hebben de grootste positieve invloed, gevolgd door het talentprogramma 

en de keek op de week. Waarbij moet worden aangegeven dat er bij de verbeterdagstart vooral sprake is van 

een indirecte invloed. In het geval van de keek op de week geven sommige respondenten aan dat hier sprake is 

van de grootste invloed, terwijl andere respondenten juist spreken over het ontbreken van invloed, waardoor 

over het algemeen genomen de dagstart en verbeterdagstart toch meer invloed hebben. Opvallend is dat de 

genoemde samenwerkingsvormen zich voornamelijk focussen op samenwerking op microniveau, namelijk op 

afdelingsniveau. Afdelingsoverstijgende samenwerking komt vrijwel niet aan bod. De bijdragen van de 

ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden en collega’s is in de meeste gevallen positief. 

Deze vormen van ondersteuning leveren door het creëren van een gunstig leerklimaat, het verbeteren van de 

teamsfeer en daarmee het onderlinge vertrouwen, en doorgaans ‘goede relaties’, positieve bijdragen aan de 

verschillende samenwerkingsvormen. In dit onderzoek komt ook naar voren dat wanneer ondersteuning van de 

leidinggevenden ontbreekt, dit juist negatieve bijdragen levert aan de samenwerkingsvormen. Hiermee wordt 

de belangrijke rol van leidinggevenden onderstreept.  Daarnaast is het aannemelijk dat de ondersteuning van 

de organisatie en de directe leidinggevenden, vanwege het creëren van het gunstige leerklimaat, ook positieve 

bijdragen aan collectief leren leveren.   

Zoals eerder aangegeven, is in dit onderzoek het verband tussen collectief leren en klanttevredenheid niet 

onderzocht. Dit neemt niet weg dat de klant in de meeste interviews evengoed naar voren is gekomen. De 

verschillende samenwerkingsvormen zijn, geheel volgens de leanmethode (Julien & Tjahjono, 2009), gericht op 

de klant. De meeste respondenten zijn zich hier goed van bewust. Hierbij geven sommigen aan van mening te 

zijn, dat de uitkomsten van collectief leren zeker kunnen leiden tot een verbeterde klanttevredenheid.  

5.6 Reflectie 

In paragraaf 5.5 vindt aan de hand van het huidige onderzoek een discussie plaats. In 5.5.1 wordt gereflecteerd 

op de methoden en technieken van dit onderzoek. In 5.5.2 zal vervolgens worden gereflecteerd op de 

additionele bevindingen van dit onderzoek.  
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5.6.1 Methodologische reflectie 

Context 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de context van slechts een organisatie. Het nadeel hiervan is dat 

niet gesteld kan worden in hoeverre de context van deze organisatie en de branche waarin het werkzaam is, 

van invloed is op de onderzoeksresultaten. Daartegenover staat echter dat er ook voordelen zijn van de keuze 

voor onderzoek binnen een organisatie. Uit dit onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat er verschillen 

zijn binnen de onderzochte teams, met name op het gebied van ondersteuning. Omdat deze teams allemaal in 

dezelfde context zijn onderzocht, kan met zekerheid worden gesteld dat de verschillen binnen deze teams niet 

het gevolg zijn van een verschillende context of verschillende vestigingen. Dit heeft als voordeel dat deze 

verschillen toegekend kunnen worden aan de teams zelf, de leidinggevenden of andere factoren. Cooke (2017) 

stelt dat de context van belang is om tot onderbouwde conclusies te komen over wat er gebeurt op 

werkplekken, en om uiteindelijk tot passende oplossingen te komen. Was er in dit onderzoek voor gekozen om 

bijvoorbeeld teams te betrekken van verschillende vestigingen of van andere organisaties, dan hadden de 

waargenomen verschillen niet met zekerheid toegeschreven kunnen worden aan de eerder genoemde 

ondersteuning en leidinggevenden.  

Het collectief 

De keuze voor het onderzoeken van teams binnen dezelfde organisatie brengt dus voor- en nadelen met zich 

mee. Het is echter ook interessant om de keuze om deze teams als ‘het collectief’ te zien, onder de loep te 

nemen. In het theoretisch kader is al naar voren gekomen dat de auteurs die schrijven over collectief leren, 

nooit inzichtelijk maken om wat voor collectief het precies gaat. Welk collectief gaat er leren? In het 

theoretisch kader is aangegeven dat dit waarschijnlijk betekent dat de auteurs vinden dat het begrip collectief 

voor zichzelf spreekt. Maar is de verklaring voor het ontbreken van een definitie wel zo eenvoudig? Het lijkt er 

eerder op dat het nogal complex is om ‘collectief’ te definiëren. Wat ook de keuze voor een bepaald collectief 

moeilijker maakt. In dit onderzoek is het woordenboek gebruikt om ‘collectief’  te definiëren, waaruit afgeleid 

kan worden dat erover een ‘collectief’ gesproken kan worden als het gaat om twee of meer mensen. Deze 

uitleg rechtvaardigt echter niet de keuze voor verschillende teams. Crossan et al. (1999) maken in hun 

onderzoek naar organisatieleren onderscheid tussen leren op individueel niveau, groepsniveau en 

organisatieniveau. Waarbij het leren dat plaatsvindt op groepsniveau (binnen teams) wordt gezien als collectief 

leren, maar wat hier precies de gedachte achter is wordt niet inzichtelijk gemaakt. Wat wederom de 

moeilijkheid voor de keuze voor een collectief onderstreept. Het is evident dat de keuze voor het onderzoeken 

van verschillende teams een hoop interessante bevindingen heeft opgeleverd, waarmee deze keuze ook te 

rechtvaardigen valt. Toch had er ook zonder meer voor gekozen kunnen worden om het Zorgkantoor te 

definiëren als het collectief. In dit onderzoek is immers naar voren gekomen dat afdelingsoverstijgende 

samenwerking veelal ontbreekt, terwijl de respondenten hier wel behoefte aan hebben. Deze bevinding kan 
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dan ook interessant zijn voor vervolgonderzoek.  Al met al kan geconcludeerd worden dat de keuze voor welk 

‘collectief’ onderzocht gaat worden, zeer gecompliceerd is en dat de literatuur hier voor zover bekend geen 

duidelijk antwoord voor heeft. Daarnaast zal elke keuze voor- en nadelen met zich meebrengen. De bevinding 

over de afdelingsoverstijgende samenwerking had in dit onderzoek bijvoorbeeld net zo goed gemist kunnen 

worden. Dat is dan ook het belangrijkste punt: bij de keuze voor een collectief moet zoveel mogelijk 

voorkomen worden dat personen, groepen of dwarsverbanden worden uitgesloten, zodat dit niet ten koste 

gaat van eventuele bevindingen. 

Kwantitatief onderzoek 

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven 

zijn hier verschillende redenen voor. Zo is er weinig onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende 

samenwerkingsvormen op collectief leren. Daarbij is het mogelijk dat door het betrekken van de bijdragen van 

verschillende vormen van ondersteuning, er specifieke omgevingsfactoren invloed kunnen hebben op de 

verschillende samenwerkingsvormen. Met behulp van kwalitatief onderzoek kunnen deze verschillende 

betekenissen achterhaald worden. Daarnaast is er in kwalitatief onderzoek de ruimte om door te vragen en in 

te spelen op mogelijke sociaal wenselijke antwoorden (Boeije et al., 2009).  Terugblikkend op de keuze voor 

kwalitatief onderzoek kan gesteld worden dat de onderzoeksvraag zich ook leent voor een kwantitatieve 

onderzoeksbenadering. Getracht had kunnen worden om met behulp van kwantitatief onderzoek een zo 

betrouwbaar en valide mogelijke uitspraak te doen over de relatie tussen verschillende samenwerkingsvormen 

en collectief leren. Een belangrijk voordeel van hiervan is dat er veel meer respondenten bevraagd hadden 

kunnen worden. Daarnaast zijn aan de hand van statistische gegevens de kenmerken en variabelen gemakkelijk 

meetbaar te maken bij een kwantitatieve onderzoeksopzet, en is er een grote mate van controle op de 

onderzoekssituatie (Mortelmans, 2013). 

Leiderschap 

Een vierde punt is de keuze om de ondersteuning van de directe leidinggevenden te onderbouwen aan de hand 

van de theorie over charismatisch leiderschap. Het is echter goed mogelijk dat het brede concept dat 

leiderschap is, ook vanuit andere invalshoeken belicht had kunnen worden. Een voorbeeld is de theorie over 

peoplemanagement, zoals beschreven in het onderzoek van Knies en Leisink (2014). Hieruit is gebleken dat 

voor de implementatie van HR-interventies ook de rol van de directe leidinggevenden belangrijk is. Dit sluit aan 

bij de bevindingen uit dit onderzoek, waarin in een van de teams de respondenten overwegend negatief zijn 

over de leidinggevende, en daarnaast aangeven dat er problemen zijn op het gebied van de ondersteuning van 

collega’s. Door niet op de hoogte te zijn van wat er speelt blijven interventies uit, en zal ondersteuning verre 

van optimaal blijven.  
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5.6.2 Reflectie op bevindingen 

Collectief leren 

Bij de reflectie op de bevindingen wordt de theorie over collectief leren tegenover de bevindingen uit de 

praktijk gezet. Zoals in het theoretisch kader is beschreven, bestaat het collectieve leerproces uit drie 

verschillende fasen: de fasen van het verkrijgen, vertalen en verspreiden van informatie, kennis en of 

ervaringen.  

Volgens de theorie bestaat de fase van het verkrijgen uit de verzameling of ontvangst van informatie. De 

informatie kan via interne bronnen binnen de groep, externe bronnen buiten de groep of van andere groepen 

vandaan komen (Heikkila & Gerlak, 2013). Hier komt meteen al een groot verschil naar voren met de 

bevindingen uit dit onderzoek. De verzameling of ontvangst van informatie binnen het Zorgkantoor, vindt 

volgens de respondenten namelijk louter plaats via interne bronnen binnen de groep, bij een individu, of 

tussen een aantal individuen. Van informatie via externe bronnen buiten de groep of van andere groepen blijkt 

geen sprake te zijn. De verklaring hiervoor lijkt hetgeen te zijn wat al eerder in dit onderzoek is beschreven, 

namelijk het gebrek aan samenwerkingsvormen op macroniveau.  

Alle samenwerkingsvormen waarin collectief geleerd wordt, vertonen een gelijkenis: het collectieve leerproces 

vindt altijd plaats binnen één groep, team of afdeling. Nooit is er sprake van afdelingsoverstijgende 

samenwerking, en daarmee ook niet van afdelingsoverstijgend collectief leren. Iets waarvan de respondenten 

ook aangeven het als een gemis te ervaren. De verschillende afdelingen lopen nu de kans mis om van elkaar te 

leren, en het collectieve leerproces daarmee mogelijk een stuk effectiever te maken. Het is nu goed mogelijk 

dat voor bepaalde problemen die zich voor doen op de ene afdeling, op de andere afdeling al lang een 

oplossing is gevonden. Deze bevinding maakt inzichtelijk dat op dit gebied de ondersteuning van de organisatie 

nog flink wat winst kan behalen. Het verzamelen of ontvangen van informatie via externe bronnen buiten de 

groep of van andere groepen, blijkt allesbehalve een vanzelfsprekendheid te zijn. Samenwerkingsvormen zullen 

hier dan ook specifiek op ingericht moeten worden. 

Los van het hierboven beschreven punt vertonen de theorie omtrent collectief leren en de bevindingen uit de 

praktijk veel gelijkenissen.  Toch komt er in de fase van het verspreiden nog een punt naar voren dat vraagt om 

reflectie. De fase van het verspreiden is cruciaal in het collectieve leerproces. Het is immers dat door het 

verspreiden of door de overdracht en inbedding van informatie binnen een groep, dat kennis op individueel 

niveau de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen tot gedeelde kennis tussen groepsleden (Argote, 2011). In 

de theorie wordt geschreven dat het nodig kan zijn dat individuen in het verspreidingsproces de informatie 

moeten verspreiden naar een kritische groep individuen (Huber, 1991). Deze individuen moeten hierbij 

mogelijk de andere leden van de groep overtuigen dat bepaalde ideeën geschikt zijn voor het grotere geheel 

(Argote et al., 2003; Crossan et al., 1999). 
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In een van de teams uit dit onderzoek lijkt dit proces op dit moment ernstig verstoord te worden. Wat naar 

voren komt is dat bij sommige medewerkers uit dit team het gevoel bestaat, dat als iemand met een bepaald 

idee komt, afhankelijk van wie dat is, er per definitie negatief gereageerd zal worden door bepaalde collega’s. 

Dit heeft als gevolg dat sommige collega’s het niet langer durven om dingen te delen met de rest van het team. 

Dit kan er toe leiden dat individuele kennis niet collectief kan worden, waardoor er in mindere mate collectief 

geleerd zal worden.   

In de theorie wordt hieraan gerefereerd door aan te geven dat de mate waarin een individu risico durft te 

nemen in een groep, een rol kan spelen in de vormgeving van in hoeverre individuele ideeën en informatie 

verspreid worden op het collectieve niveau (Bednar, 2000). Daarnaast kan de sociale dynamiek van een groep, 

ook een rol spelen in of, welke en hoe informatie verspreid wordt (Heikkila & Gerlak, 2013). Wat de theorie 

over collectief leren niet benoemd, maar wat wel terugkomt in de beschrijving van de ondersteuning van de 

leidinggevenden, is dat leiderschap hierin ook een rol speelt. Charismatische leiders kunnen het onderlinge 

vertrouwen binnen een team verbeteren (Dirks & Ferrin, 2002; Fulmer & Gelfland, 2012; Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman, & Fetter, 1990). Daarnaast linkt onderzoek vertrouwen consistent aan leeruitkomsten (Fulmer & 

Gelfland, 2012). De leidinggevende van dit team lijkt er op basis van de uitkomsten van de interviews niet in te 

slagen voldoende onderling vertrouwen te creëren onder de medewerkers. Dit kan dus als gevolg hebben dat 

er in mindere mate collectief geleerd wordt binnen dit team. Tegelijkertijd kan goed leiderschap, zoals dat bij 

de andere teams het geval is, er juist voor zorgen dat erin meerdere mate collectief geleerd wordt. Deze 

bevinding onderstreept dan ook hoe belangrijk de rol van de leidinggevende is in het collectieve leerproces. 

Daarmee wordt ook de toegevoegde waarde van dit onderzoek aangetoond. Zoals eerder beschreven is tot op 

heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van leiderschap op processen die betrekking 

hebben op leren op collectief niveau. Dit punt vormt dan ook een suggestie voor vervolgonderzoek, wat in 

paragraaf 5.8 verder aan bod zal komen. 

5.7 Beperkingen 

In deze paragraaf worden twee beperkingen van dit onderzoek beschreven. 

5.7.1 Rol onderzoeker 

De onderzoeker is gedurende dit onderzoek niet werkzaam geweest bij de casusorganisatie het Zorgkantoor. 

Op deze manier is het eenvoudiger geweest om zo objectief mogelijk te zijn en tevens ten opzichte van de 

casusorganisatie de nodige afstand te bewaren. Gedurende de uitvoer van het onderzoek heeft de onderzoeker 

veel feedback gezocht bij de scriptiebegeleider, medestudenten en de begeleider vanuit de casusorganisatie. 

Dit neemt echter niet weg dat dit onderzoek enkel en alleen vanuit een HR-perspectief en visie is uitgevoerd. 

Dit kan mogelijk als gevolg hebben dat er met een eenzijdige houding naar het onderzoek is gekeken. Tevens 
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kan ondanks het contact met derden niet worden uitgesloten dat persoonlijke waarden of voorkeuren het 

onderzoek hebben beïnvloed. Daarnaast dient te worden benadrukt dat dit onderzoek is uitgevoerd door één 

onderzoeker, zodoende is het niet altijd mogelijk geweest om alle gemaakte keuzes en bevindingen te 

bespreken.  

5.7.2 Steekproef 

Een andere beperking van dit onderzoek is de manier waarop de onderzoeksgroep is samengesteld. De 

participanten hebben na uitleg over het onderzoek zich vrijwillig aangemeld bij de onderzoeker om 

geïnterviewd te worden. Hierdoor bestaat de kans dat zich voornamelijk mensen hebben aangemeld met een 

uitgesproken mening. Waardoor de bevindingen en uitspraken van deze respondenten mogelijk niet 

representatief zijn voor de andere medewerkers op de betreffende afdelingen. Hier is weliswaar op ingespeeld 

door aan alle respondenten te vragen of genoemde standpunten ook gelden voor de rest van de afdeling, en 

door te vragen naar de belevingen van deze medewerkers. Toch kan daarmee de kans dat gedane uitspraken 

niet in zijn volledigheid gelden voor de totale groep, niet helemaal weg genomen worden.  

5.8 Toekomstig onderzoek 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Deze aanbevelingen worden gedaan 

aan de hand van de bevindingen van de resultaten, de conclusie en discussie.  

5.8.1 De rol van leidinggevenden binnen het proces van samenwerking en collectief leren 

In paragraaf 5.3 is reeds de belangrijke rol van de leidinggevenden in het proces van de verschillende 

samenwerkingsvormen met betrekking tot collectief leren besproken. Met het oog op toekomstig onderzoek 

kan een aanbeveling zijn om hier verder onderzoek naar te doen. In de wetenschap is veel onderzoek gedaan 

naar leiderschap, in allerlei verschillende vormen. Over leiderschap in de vorm van peoplemanagement (Knies 

& Leisink, 2014) binnen het proces van verschillende samenwerkingsvormen en de invloed ervan op collectief 

leren, is betrekkelijk weinig bekend. Dit maakt verder onderzoek hiernaar relevant. 

5.8.2 Collectief leren en klanttevredenheid 

In dit onderzoek wordt de vermeende invloed van collectief leren op klanttevredenheid als veronderstelling 

gepositioneerd. Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek kan zijn om daadwerkelijk onderzoek te 

verrichten naar de relatie tussen collectief leren en klanttevredenheid. In de wetenschap is hier vrij weinig over 

bekend, wat verder onderzoek relevant en interessant maakt. Daarnaast is klanttevredenheid in de pogingen 

van organisaties tot kwaliteitsverbetering in de concurrerende markt uitgegroeid tot een van de kernpunten 

(Kärnä, 2004). Dit terwijl collectief leren zoals eerder besproken wordt gezien als het misschien wel enige 
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duurzame concurrentievoordeel dat een organisatie kan behalen (Appelbaum & Gallagher, 2000; Garratt, 1999; 

de Geus, 1988; Pedler et al., 1989; Slater & Narver, 1995; Thomas & Allen, 2006). Ook dit maakt onderzoek 

naar de link tussen deze twee concepten interessant.  

5.8.3 Collectief leren op macroniveau 

Een derde aanbeveling voor vervolgonderzoek is verdere studie naar collectief leren op macroniveau. In dit 

onderzoek is gebleken dat de verschillende samenwerkingvormen zich bijna volledig richten op samenwerking 

op microniveau: op samenwerking van medewerkers van dezelfde afdeling. Uitdagingen die zich voor doen 

kunnen juist ook afdelingsoverstijgend zijn, wat in dit onderzoek bij de interviews duidelijk naar voren is 

gekomen. De medewerkers gaven namelijk aan vrijwel niets te weten over het reilen en zeilen op andere 

afdelingen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op meerdere facetten van collectief leren op 

macroniveau, bijvoorbeeld op het belang van afdelingsoverstijgende samenwerking. 

5.9 Praktische aanbevelingen 

In deze paragraaf komen de praktische aanbevelingen voor de casusorganisatie Achmea aan bod. Aan de hand 

van de uitkomsten van dit onderzoek worden drie aanbevelingen gedaan. 

5.9.1 Samenwerking op macroniveau 

In het huidige onderzoek is naar voren gekomen dat de verschillende samenwerkingsvormen zich vrijwel 

uitsluitend richten op samenwerking op microniveau. Deze verschillende samenwerkingsvormen zorgen er 

duidelijk voor dat de medewerkers van dezelfde afdeling elkaar makkelijker weten te vinden dan voorheen, iets 

wat de samenwerking ten goede komt. De organisatie heeft echter als wens dat het Zorgkantoor in zijn geheel 

beter met elkaar gaat samenwerken. Door het ontbreken van de samenwerkingsvormen op macroniveau is 

hier vooralsnog geen sprake van. Dit wordt door een groot deel van de respondenten als een groot gemis 

ervaren. De eerste aanbeveling is dan ook om te focussen op meer samenwerking op afdelingsoverstijgend 

niveau.  

5.9.2 Collectief leren en organisatieontwikkeling 

De volgende aanbeveling heeft betrekking op de manier waarop er binnen het Zorgkantoor naar collectief leren 

wordt gekeken. Zoals reeds eerder beschreven wordt collectief leren nu vooral als belangrijk gezien vanwege 

de vermeende invloed op de klanttevredenheid. Het is begrijpelijk dat in een organisatie waarin alles draait om 

de klant, klanttevredenheid als speerpunt wordt gezien. Collectief leren kan echter een grote bijdrage leveren 

aan organisatieontwikkeling en de welvaart van haar personeel (Argote, 2011). Om die reden zou het concept 

collectief leren veel breder binnen de organisatie uitgedragen kunnen worden, met als doel om dit binnen alle 
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geledingen te bewerkstellingen. Dit slaat uiteindelijk ook terug op de vorige aanbeveling: het besteden van 

meer aandacht aan collectief leren zou als gevolg kunnen hebben dat er door hele organisatie heen collectief 

geleerd wordt. En dat er zodoende ook op een hoger abstractieniveau samengewerkt wordt.  

5.9.3 Sit-in 

De laatste aanbeveling gaat over de samenwerkingsvorm sit-in. Uit de interviews blijkt dat deze samenwerking 

tot op heden geen invloed heeft op collectief leren omdat het een samenwerking is tussen louter twee 

mensen. Op een van de afdelingen is al een manier bedacht om hier iets aan te veranderen. Daar wordt gestart 

met het bijhouden van alle bevindingen uit de sit-ins, zodat iedereen op de betreffende afdeling iets kan doen 

met deze bevindingen. Op deze manier kunnen de sit-ins mogelijk alsnog invloed hebben collectief leren. De 

aanbeveling is dan ook om deze verbetering in te stellen op alle afdelingen binnen het Zorgkantoor. 

5.10 Slot 

Dit onderzoek heeft laten zien dat verschillende samenwerkingsvormen een positieve invloed kunnen hebben 

op collectief leren op afdelingsniveau. Een goede ondersteuning van de organisatie, de directe leidinggevenden 

en collega’s kunnen positieve bijdragen aan deze samenwerkingsvormen leveren. Tevens kunnen de 

ondersteuning van de organisatie en de directe leidinggevenden door het creëren van een gunstig leerklimaat 

waarschijnlijk ook positieve bijdragen leveren aan het collectieve leerproces. Tot slot dient aangestipt te 

worden dat de rol van de directe leidinggevenden in al het voorgaande cruciaal lijkt te zijn.  
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Bijlagen 

Introductie Voorstellen Wouter 
 

 
Doelstelling onderzoek 

 

 
Opname interview 

 

 
Anonimiteit 

 

 
Vragen vooraf 

 Achtergrond Voorstellen 
 

 
Functie Kun je iets over je huidige functie vertellen? 

  

Wat zijn in de afgelopen jaren de belangrijkste veranderingen geweest met het 
oog op werk dat op je afdeling verricht wordt? 

Collectief leren Definitie 
Wat versta jij onder collectief leren? Daarna: verschillende samenwerkings- en 
ondersteuningsvormen tegenover collectief leren afzetten 

 
Verkrijgen 

Hoe wordt er binnen de verschillende samenwerkingsvormen informatie 
verkregen? 

 
Vertalen 

Hoe wordt er vervolgens betekenis aan deze informatie gegeven? (Overleg, 
dialoog, enz.) 

 
Verspreiden 

Op wat voor een manier wordt er binnen de verschillende 
samenwerkingsvormen informatie verspreidt?  

  

In hoeverre is sprake van dat informatie snel wordt aangenomen door de 
leden van een samenwerkingsvorm? 

Samenwerking 
  

 
Vormen 

Wat voor verschillende samenwerkingsvormen zijn er binnen het Zilveren 
Kruis? 

 
Vormen 

Per vorm: In hoeverre ben je tevreden over deze samenwerkingsvorm? Wat 
gaat er goed en wat kan er beter? 

 
Invloed 

Per vorm: Wat denk je dat de invloed is van deze samenwerkingsvorm op het 
collectief leren? 

  
 Draagt het bij aan nieuwe gedeelde ideeën, strategieën, regels of beleid? 

Ondersteuning Organisatie 
Wat vind je van de ondersteuning van de organisatie met betrekking tot de 
verschillende samenwerkingsvormen? 

  

Worden er bijvoorbeeld trainingen aangeboden om een samenwerkingsvorm 
te verbeteren? 

 
Leidinggevende(n) Hoe is de relatie met je leidingevende(n)? 

  

Welke rol speelt je leidinggevende(n) in de verschillende 
samenwerkingsvormen?  

  

In hoeverre zie jij je leidinggevende(n) als een vertegenwoordiger van de 
organisatie? 

 
Collega's Hoe is de relatie met je collega's? 

 
Collega's 

Hoe bevalt de interactie met je collega's met betrekking tot de verschillende 
samenwerkingsvormen?  

Overig Sluiting vestiging 
Wat heeft het nieuws over de sluiting van de vestiging in Zwolle met jou 
gedaan? Met de afdeling? 
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In hoeverre denk je dat dit effect kan hebben op de samenwerking van de 
komende tijd? 

 


