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Verwondering is het 
verlangen naar kennis

Thomas van Aquino
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Mijn eerste guilty pleasure is een 
computerspelletje. Een jonger 
buurmeisje kreeg voor haar ver-

jaardag een cd-rom met het spelletje Roller-
coaster Tycoon. Ze zat nog op de basisschool 
en het was voor haar een moeilijk spel. Ik heb 
haar wegwijs gemaakt in de game en op mijn 
zeventiende kocht ik het spel voor mezelf. 
Als student Onderwijskunde op kamers in 
Utrecht speelde ik het uren achter elkaar. 

Achteraf begrijp ik mijn gedrevenheid wel: 
voor mij was het een serious game. Plezier, 
creativiteit en leren gingen hand in hand. 
In Rollercoaster Tycoon bouw en beheer je 
een pretpark. Je begint met niets, je bouwt of 
koopt attracties, je bedenkt looproutes voor 
bezoekers, je bepaalt de entreeprijzen en je 
maakt er een commercieel succes van. Alles 
wordt bijgehouden: inkomsten per maand, 
uitgaven aan marketing, investeringen in at-
tracties, aantal bezoekers per attractie, klant-
tevredenheid en scores op het gebied van hy-
giëne, fun en veiligheid.

Toen ik als studente de game speelde, was ik 
me niet bewust van wat ik allemaal leerde, 
zoals strategisch denken. Ik vond het spel 
gewoon heel leuk én ik wilde goed scoren bij 
elke opdracht: ik moest en zou de eindmissie 
halen. Dat gaf me een kick en intrinsieke mo-
tivatie. En nu nog steeds krijg ik energie van 
resultaatgericht werken en doelen halen.

Met twaalf collega’s van Tele’Train en 
AtHand hebben we onlangs Mario Kart ge-
speeld tijdens onze Game Night. Twee uur 
spelen, inclusief scorebord en pizza. Ik heb 
niets met racen en de snelste willen zijn mo-
tiveert me niet. Mij ging het om de sociale 
dynamiek en samen gezellig een spelletje 
spelen in onze vrije tijd. Bovendien raceten 
we in duo’s en als rookie met babylevel 0 
werd ik gekoppeld aan een ervaren coureur. 

Ook bij Mario Kart zie ik de link met de se-
rious gametrajecten die wij voor onze op-
drachtgevers uitrollen. Individueel spelen 
is prima, maar als het even kan, voegen wij 
daar een teamcomponent aan toe. Dit sti-
muleert: je trekt je aan elkaar op, leert van 
elkaar en maakt elkaar beter.

Spel is een krachtig universeel mechanisme 
voor alle leeftijden in alle (werk)culturen.  
Iedereen leert al spelende iets, of het nu om 
kennis, vaardigheden, sociale contacten, 
teambuilding, houding of gedrag gaat. Se-
rious games staan niet meer in de kinder-
schoenen, maar organisaties kunnen hier-
mee grote stappen zetten in het behalen van 
leerdoelen of als onderdeel van een onboar-
ding programma of traineeship voor young 
professionals. Met gameprincipes verhogen 
wij het leren en het presteren van mensen.

Veel lees- en leerplezier! 

De kracht van het spel

Hester Mager
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Gamification werkt
als een turbo, een 
versneller van het leren
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Wat is gamification eigenlijk? 
“Gamification is het verwerken van 
spelprincipes en spelvormen in een 
niet-spelomgeving. Bij een game horen 
spelvormen zoals puzzels en quizzen, 
maar ook beloningen zoals scores, ran-
kings en badges. Een game of spel doet 
iets met ons brein. Het prikkelt ons en 
daagt ons uit. Deze gamemechanismes  
kunnen ook buiten een game toegepast 
worden om mensen te motiveren. Er zijn 
ontzettend veel gamemechanismes. 
Gooi een dobbelsteen, koop een kras-
lot of scheur een pakje met Pokemon 
kaarten open. De spanning die bij on-

voorspelbaarheid hoort, is een prachtig 
spelmechanisme. Punten en scores zijn 
een klassiek gamemechanisme waar-
mee je alle kanten op kunt. Is de score 
individueel, dan kan een speler probe-
ren zijn eigen prestatie te verbeteren. 
Voeg er een scoreboard met scores van 
andere spelers aan toe en het wordt 
sociaal en competitiever. Maar die sco-
re hoeft niet individueel te zijn, het kan 
ook een teamscore zijn. Samen met je 
team strijden kan ook een motiverend 
effect hebben. Hoe gaaf is het als je 
de aantrekkingskracht van games kan 
toepassen op leren. In serious games 

gaat het altijd om uitdaging, iets leren 
en doelen bereiken. Waar plezier maken 
het doel is van een ‘standaard’ game, is 
dit in een serious game een middel om 
een hoger doel te behalen. Doelen zijn 
bijvoorbeeld kennis vergroten, samen-
werken verbeteren, bewust veranderen 
van houding of gedrag of verhogen van 
de sales. Je kiest in je game die spel- 
elementen en spelvormen die passen bij 
het doel en de doelgroep.”

Wat is de kracht van spel?
“De term homo ludens, de spelende 
mens, kennen we van het cultureel 

“Hoe gaaf is het als 
je de aantrekkingskracht 
van games kan toepassen 
op leren.”

Gamification, serious games en game-based leren maken allemaal gebruik van de kracht 
van spel om mensen in beweging te brengen. “Een serious game is geen wondermiddel, 
maar het is altijd wonderlijk om te zien hoe snel mensen spelenderwijs leren”, vertelt Bram 
Lindeman. “Gamification werkt als een turbo, een versneller van het leren en je kunt een se-
rious game prima blended inzetten in combinatie met andere online en offline leervormen. 
Om succesvol te zijn, moet een game vooral inspireren, interactie bevorderen, uitdagen en 
fun zijn. Verder dient een serious game altijd een hoger doel: je wilt iets bereiken in kennis, 
houding of gedrag en daarom moet je de leerstof op een didactisch verantwoorde wijze aan-
bieden. Hoe fancy en gaaf beloningen als badges ook zijn: uiteindelijk draait het om beter 
presteren in de echte wereld.”

Bram Lindeman, 
gamification consultant
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wetenschappelijke boek van Johan 
Huizinga uit 1938. Spelen is onderdeel 
van onze menselijke natuur. Ook dieren 
spelen trouwens om te leren. Ik heb ooit 
in Zuid-Afrika welpjes gezien die hun 
moeder beslopen en wilden verrassen. 
De leeuwin wist dat ze werd beslopen 
door haar kleintjes, maar toch reageer-
de ze geschrokken. Daarmee stimuleer-
de ze haar welpjes om te blijven spelen 
en zo te oefenen voor de jacht. Spel, 
vermaak en leren gaan heel goed sa-
men. In een game kun je bijvoorbeeld 
dingen die mensen als minder leuk er-
varen, verpakken als iets leuks. Met een 
aantrekkelijk en uitdagend spel met be-
loningen, speel je in op de intrinsieke 
motivatie van deelnemers om mee te 
doen en te blijven spelen. Goed pres-
teren geeft namelijk altijd een lekker 
gevoel. Door die intrinsieke motivatie 
en die positieve game-ervaring, blijft 
ook de inhoud beter plakken; mensen 

onthouden de fijne spelervaring en het 
geleerde en daarmee bereik je een be-
ter leerrendement. 

Daarnaast zijn games ook bijzonder 
geschikt om met meerdere spelers te 
spelen. Wij bouwen mogelijkheden in 
voor ontmoeting en om dingen samen 
te doen, te reflecteren en samen te le-
ren. Spelen en sociale verbinding zijn 
een sterk koppel.”

Waarvoor zetten bedrijven 
gamification in? 
“Voor Achmea hebben we een pre- en 
onboarding game gemaakt. De game is 
interactief, informatief, verwelkomend 
en leuk. Mensen met een nieuwe baan 
starten vol energie en moeten vaak 
veel informatie tot zich nemen over 
organisatie, cultuur, waarden en bran-
ding. Met gamification hebben we dit 
leuk gemaakt, waarbij we de informatie 

tegelijkertijd op een logische en pretti-
ge manier hebben gestructureerd. Met 
zo’n game geef je nieuwkomers een fij-
ne eerste ervaring. 

Een breed HR-doel is employability, 
waarbij je een game inzet op professio-
nele groei en het boeien en behouden 
van mensen. Voor Vodafone Ziggo heb-
ben we een game ontwikkeld voor een 
salesboost: meer telefoons en abonne-
menten verkopen. Winkels in het hele 
land gingen de strijd met elkaar aan en 
de ranking werd digitaal bijgehouden. 
Hoewel de game online werd gespeeld, 
verdienden de spelers de meeste pun-
ten met hun acties op de werkvloer. Zo 
plaatsten we een spellaag over het ‘nor-
male’ werken. De game ging ook dieper 
in op het vergroten van productkennis 
en verkoopskills en het leren van de 
klantbehoefte. 

‘SPELEN EN SOCIALE 
VERBINDING ZIJN EEN 

STERK KOPPEL’
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Zes game thema’s van 
gameplatform ACE!

Globetrotters
Je maakt een digitale reis 
rond de wereld en je wordt 
op elk continent uitgedaagd.

Investigators
New York, 1942: hier los je 
het mysterie van de vermiste 
dame op. Er zijn verschil-
lende verdachten en door 
diverse locaties in New York 
te bezoeken, verzamel je 
hints en kom je er uiteindelijk 
achter wie de dader is.

Champs
Op een mysterieus sport-
eiland speel je mee in een 
soort Olympische Spelen. 
Je gaat actief aan de slag 
met diverse sporten. 

Superstars
Je speelt mee in een soort 
futuristische Idols: je door-
loopt verschillende rondes 
van een zangcompetitie. 
Je hoeft niet echt te zingen, 
maar je verslaat tegenstan-
ders en klimt steeds hoger 
op een toren totdat je  
bovenaan staat. Dan ben 
je de Superstar.

Heroes
Als superheld moet je een 
vernietigde stad herbouwen. 
Je reist door de stad van plek 
naar plek en als je de hele 
game hebt doorlopen, is die 
stad weer helemaal mooi. 

The Hub
Dit is een virtuele kantoor- 
omgeving. Je bezoekt  
verschillende ruimtes en 
speelt daar onderdelen van 
de game.

ACE! is een modulair gamification platform met eenvoudig configureerbare 
games, ingericht naar de wensen van de gebruiker. Met standaard software 
worden maatwerk games ontwikkeld. ACE! bevat zes hoofdthema’s met 
een verschillende spelbeleving:
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10 adviezen voor 
gamification

1.  Maak de game leuk, 
  aantrekkelijk en uitnodigend.

2. Maak de game uitdagend: 
  niet te moeilijk en niet te
  makkelijk.

3.  Zorg dat de game lijkt op een   
  spel dat mensen herkennen; 
  dit bevordert de toegankelijk-  
  heid.

4.  Kies een spelvorm die past bij   
  het doel en de belevingswereld  
  van de doelgroep.

5.  Test je spel, sta open voor 
  feedback, maak fouten, 
  leer en verbeter.

6.  Activeer, enthousiasmeer en   
  verleid mensen om deel te 
  nemen aan de game.

7.  Zorg dat de game ook
  toegankelijk is voor mensen   
  met minder digitale skills.

8. Reserveer tijd onder werktijd 
  om te spelen. 

9.  Maak het belang en het doel   
  van de game duidelijk, 
  specifiek en meetbaar.

10.  Zorg dat de game gedragen   
  wordt door het hoger manage-
  ment: hun commitment, 
  betrokkenheid en enthousiasme  
  werkt aanstekelijk.
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‘OM SUCCESVOL TE ZIJN, MOET EEN 
GAME VOORAL INSPIREREN, INTERACTIE 
BEVORDEREN, UITDAGEN EN FUN ZIJN.’

Ook voor meer ‘taaie’ onderwerpen zijn games geschikt. 
Bij KPN hebben we ervoor gezorgd dat deelnemers het  
onderwerp cyber security via een game scherp op het  
netvlies hebben. Leren, awareness, gedragsverandering en fun  
gingen hand in hand. Het mooie van zo’n game is dat je een 
gezamenlijk kader voor alle betrokkenen neerzet en daarmee 
staan de neuzen na afloop dezelfde kant op. 
Voor Kiwa, een organisatie in testen, inspecteren en certifi-
ceren, hebben we een game ontwikkeld om de gezamenlijke 
cultuur te delen met een diverse groep medewerkers uit ves-
tigingen verspreid over de hele wereld. Met de game leerden 
medewerkers de organisatie, de waarden, de cultuur en hun 
collega’s kennen.”

Heeft een spel altijd winnaars nodig?
“Goede vraag; voor mij niet. Bij een salesgame is winnen be-
langrijk, maar winnen is geen leerdoel. Niet elke speler is com-
petitief ingesteld, maar een speler kan ook worden verleid om 
te spelen door andere game mechanismes, zoals op creatieve 
wijze een moeilijke puzzel oplossen of het verhaal in de game 
tot een goed einde brengen. Bij Kiwa ging de game meer om 
samen dingen doen en samen de eindstreep halen. Mede-
werkers reisden als globetrotters digitaal de wereld rond en 
in elk continent stonden nieuwe opdrachten en spellen op ze 
te wachten. Het ging niet om winst. Vergelijk het met de ma-
rathon: er is maar één hardloper die als eerste over de streep 
gaat, maar je hoeft niet eerste te worden om een goed gevoel 

te hebben over jouw marathon. En als je als team start, is het 
samen behalen van de eindstreep met collega’s natuurlijk ge-
weldig. In de game bij Kiwa zaten ook individuele onderdelen, 
zoals quizzen en opdrachten. Een sociale opdracht was bij-
voorbeeld: plan een call met onbekende collega’s, bespreek 
een bepaald onderwerp met elkaar en koppel dit terug. Elke 
actie leverde punten op, maar de echte winst is het contact 
met elkaar en het leren met en van elkaar. Binnen de game 
was er ook een sociaal platform, zoals Instagram of Facebook, 
waar mensen berichten konden delen. Collega’s konden hier-
op inhoudelijk reageren en duimpjes of smiley’s geven. In 
onze game heet dit onderdeel Share and Grade. In de game 
voor Kiwa geeft dit inzicht in de cultuur en waarden en zorgt 
het voor een kruisbestuiving van ideeën.”

Een beetje competitie kan toch geen kwaad?
“Klopt, competitie is in veel games terug te vinden. Of je nu 
Mens erger je niet! of een potje voetbal speelt: winnen is fijn 
en verliezen voelt niet goed. In onze games heeft elke speler 
zijn eigen avatar. Vaak speel je gedurende de game nieuwe 
avatar-elementen vrij. In de sportgame Champs begin je als 
een normale atleet in een normale outfit. Elke keer als je ver-
der komt, krijg je er iets van goud bij: van medailles, outfit, 
bekers tot laurierkrans. Collega’s zien je vorderingen en dat 
roept een gezonde vorm van competitie op. Als jij als senior 
een battle verliest van een junior, dan zet je de volgende battle 
wel een tandje bij. Die positieve stimulans zit in games.”
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De drie lagen 

van gamification

Online of o�ine 

spelelementen 

binnen een 
trainings-

programma

Gamification van een

opleiding of een learning journey

3
Een spellaag over het werk 

gekoppeld aan doelen of KPI's 

1



15 

Mijn liefde voor games

“Ik zat gewoon voor mijn lol aardrijkskunde 
te leren. Dat was de kracht van het spel.”

“Op de basisschool was ik niet gemotiveerd om rijtjes te stampen. Landen, 
provincies en steden uit mijn hoofd leren, vond ik echt niet leuk. Toen ik  
jaren later een bijbaan had in het Luxor Theater, speelde ik af en toe een 
game met collega’s. Het was een topografiespel, waarbij je op de wereldkaart  
steden, rivieren en gebergtes moest aanklikken. Hoe dichter je in de buurt 
was, des te meer punten je kreeg. En van al die plaatsen was er gave informa-
tie verzameld, dus ik leerde de aardbol in no time beter kennen. Weet jij waar 
Kamtsjatka ligt? En dat daar 160 vulkanen zijn? Ik zat gewoon voor mijn lol 
aardrijkskunde te leren. Dat was de kracht van het spel.”
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Welke kennis haal je uit een game?
“De achterkant van een game levert een schat aan informatie 
op. We zien vaak dat er ook buiten speeltijd of buiten werktijd 
best veel wordt gegamed; zo aantrekkelijk is het spel blijkbaar 
en zo gemotiveerd zijn mensen. Het unieke aan onze serious 
games is dat ze elke dag gebruikersdata verzamelen. Je be-
paalt als manager zelf waar je op wilt sturen. Hoe actief zijn de 
deelnemers? Hoe verloopt de kennisprogressie? Dankzij het 
controlpanel en de reportspagina kun je er direct op inspelen.”

Is een game bij voorkeur digitaal? 
“De meeste mensen denken nu bij games aan digitale en 
virtuele omgevingen, maar wij voegen game-elementen toe 
aan zowel online- als offline-leeractiviteiten. Een spel kan ook 
fysiek zijn in een trainingsruimte zonder scherm of internet. 
Dat kan zijn om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen of 
om mensen inzicht te geven in de werkzaamheden van een 
ander. Door spelenderwijs in een andere rol te kruipen, krijg 
je meer begrip en ga je echt samen problemen oplossen. Zo 
hebben we recent nog een gaaf escaperoomspel gemaakt, 
waarbij een aantal spelers fysiek bij elkaar komt om in een 
korte tijd samen het spel uit te spelen.”

Game over. En dan? 
“Mensen spelen een game vier tot zes weken. Tijdens de 
game kijken we naar de statistieken om te zien wat de game 
daadwerkelijk bereikt. Dat kan aan de hand van vooraf be-
paalde KPI’s zijn, zoals klanttevredenheid of afhandeltijd in 
een klantcontactcentrum. Tussentijds kunnen we ook al me-
ten hoe bepaalde kennisvragen het doen. Wanneer blijkt dat 
deelnemers op bepaalde onderwerpen slecht presteren, dan 
is dat een goede reden hier meer aandacht aan te besteden. 
Soms voeren we vooraf een nulmeting uit, waarbij we kennis 
en responstijden toetsen via quizvragen. Door na afloop weer 
te meten, kun je zien wat de prestaties en verbeteringen zijn 
na de game. En een game staat nooit op zichzelf. Het is altijd 
onderdeel van een groter leerlandschap met diverse leerrou-
tes en leeractiviteiten om een hoger doel te bereiken.”

Recruitment, reward en retention

Volgens dr. David Nieborg, deskundige op het gebied van games, gamification en digitale platformen, 
is gamification gebaseerd op drie basisprincipes: recruitment, reward en retention. 
• Een hoge funfactor in de gamification experience oefent grote aantrekkingskracht uit.
•  Bij gamification is het belangrijk dat er een beloning in het verschiet ligt wanneer het gewenste   
 gedrag wordt getoond.
•  Doordat je voor je prestaties wordt beloond, blijf je dit gedrag voortzetten.
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De werkreis van Bram
“Na een jaartje Grafisch Lyceum stapte ik over naar het Sociaal  
Pedagogisch Werk. Ik had het idee dat ik dan via de pabo voor de 
klas zou gaan staan. Logisch, want ik kom uit een echte onderwijs-

familie. Ik heb uiteindelijk kort voor de klas gestaan, onder andere voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. Toch was onderwijs niet mijn ding en ik ging 
marketingcommunicatie studeren. Na een stage ben ik gaan werken bij Enviu, een 
incubator/accelerator voor startups in maatschappelijke en ecologische vraagstuk-
ken. Na Enviu verkaste ik naar innovatiebureau Creatieve Koppen. Ik ontwikkel-
de onder meer visuele oplossingen, zoals one pagers, animaties en video’s. Bij  
Creatieve Koppen heb ik meegebouwd aan een eigen innovatieplatform voor digi-
taal brainstormen. In dat platform zaten elementen van gamification en dat vond ik  
supergaaf. Uiteindelijk ben ik voor mijn twee grote liefdes, mijn vrouw en gamifica-
tion, van Rotterdam naar Zaandam verhuisd en ging ik in 2018 werken bij AtHand. 
In het najaar van 2021 mocht ik als gedetacheerde aan de slag bij Tele’Train om 
gamification verder te professionaliseren. Ik vond het hier zo leuk dat ik vanaf juli 
2022 in dienst ben als gamification consultant. Nu Tele’Train en AtHand onder één 
dak en management opereren kan ik het beste van beide combineren.”

‘ELKE ACTIE LEVERDE PUNTEN OP, MAAR DE 
ECHTE WINST IS HET CONTACT MET ELKAAR 

EN HET LEREN MET EN VAN ELKAAR.
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TENNIS
TOERNOOI 

FEEST
WEEKENDEN
 ‘ELLIOTT’ EN 
‘TRAIN-A-LOT’

DE ZEVENDE

‘Ik ga op reis 
en neem nog 

steeds mee: mijn 
Tele’Train  

handdoek.’

‘Wat was ik 
trots: Runner-up 
award winnen in 

Val Thorens!’

‘De voetbaltoto. 
Want meedoen 
is belangrijker  
dan winnen.’ 

‘De WFM opleiding
volgen met mijn toenmalige 

KPN team. Tijdens de 
pauze genieten  

van heerlijke koffie 
en een prachtig 

uitzicht.’

ASBAK IN 
DE PARKEER-

GARAGE ONDER 
HET VERBODEN TE 

ROKEN BORD

FOCUS  
OP FUN, 

FUNCTION, 
SLIM EN SNEL

MEGA
KLUSSEN 
BIJ OXXIO 

EN CAK

‘Terugkijkend 
op mijn

Tele’Train tijd? 
Een van de leukste 

banen waarin ik 
ontzettend veel 

geleerd heb.’

TOFFE 
KLANTDAGEN

IN ANTWERPEN

Sweet memories

2000 2005 20101997
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25 Tele’Train jaren zijn voorbij gevlogen; en dat vieren we in dit 
jubileumjaar. Een moment om stil te staan en even om te kijken. 

ARDENNEN

‘Ik werd 
geweigerd bij de 

disco in Barcelona 
vanwege mijn 
paddenstoelen

 T-shirt.’

‘Water 
wegpompen 

na een stevige
 onweersbui aan de 
Willemsparkweg.’

RAFTEN
KRAT 

BIER OF 
KRACHT

DIER?

‘Ik ben alweer 
12,5 jaar getrouwd 
met een collega uit

 die tijd!’

‘Als projectcoördinator 
scheuren van  

de ANWB in Assen  
naar Vodafone 

in Limburg.’

KAMELEN 
KIJKEN

KERST
DINER MET 
PARTNERS

ZOMER
VOLLEYBAL

2010 2015 2020 2022

JAAR

‘Met de boot
naar Terschelling. 

De Waddenzee 
op met een 
platbodem.’

‘Naar 
San Francisco. 
Dank André!’
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Setlist

Let me Tele’Train You - Robbie Williams

Easy Lover - Phil Collins

Valerie - Amy Winehouse

One way or another - Blondie

You give love a bad name - Bon Jovi

Don’t start now - Dua Lipa

Walking on Sunshine - Katrina & The Waves

Call me - Blondie
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Live optreden The Kick-Off

Let me 
Tele’Train 

you
Op een teamweekend kwamen we erachter 
dat we aardig wat muzikanten onder onze 
Tele’Trainers hebben. Dat bracht ons op een 
idee. 

Wat als we met al onze muzikanten een 
eigen muziekband starten. Samen een paar 
maanden oefenen en daarna optreden op 
ons 25-jarig jubileumfeest in september. 
Zo gedacht, zo gedaan, want we zijn nu 
eenmaal aanpakkers bij Tele’Train.

Die band was er in no time, en met de hulp 
van een zangcoach werden zes Tele’Trainers 
opgeleid tot zangers. En dat ging niet 
zomaar. Je moet wel je angsten, schaamte, 
onzekerheid of overtuigingen opzijzetten 
en het gewoon gaan doen. 

Spelenderwijs en met coaching. We zijn het 
gaan doen. Met elkaar. Met vallen en opstaan. 
Vals en zuiver. Met een lach en een traan...

En wat was het een succes. Wat een energie, 
plezier, lol en muzikaliteit in een optreden.
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‘De Ontwikkelwijzer 
is een soort ‘selfie’: 
waar sta ik in mijn 
ontwikkeling?’



23

De forensische zorg is een divers speci-
alisme, variërend van instellingen voor 
beschermd wonen tot tbs-klinieken. 
In de meerjarenovereenkomst ‘Foren-
sische Zorg 2018 tot 2021’ staat het 
vergroten van de veiligheid en de kwa-
liteit in de forensische sector centraal. 
Een van de speerpunten hierbinnen is 
het opleiden van personeel: bestaand, 
nieuw en zij-instroom. Het program-
ma Forensisch Vakmanschap heeft dit 
opleidingsvraagstuk opgepakt. “Waar 
professionals in het veld behoefte aan 

hadden, was helderheid over het werk: 
welke kennis en kwaliteiten heb ik no-
dig en hoe kan ik mezelf daarin (blijven) 
ontwikkelen?”, vertelt Daniek. “Er waren 
veel opleidingen en trainingen beschik-
baar en we hadden een forensische 
leerlijn met 31 e-learnings, maar alles 
was versnipperd en overzicht, richting 
en een gezamenlijke didactische basis 
ontbraken. Hoe brengen we samen wat 
er al gedaan wordt? Wat is forensisch 
vakmanschap eigenlijk en wat is hierin 
ons streefniveau? En hoe monitoren we 

de voortgang en resultaten? Omdat we 
zelf de didactische kennis niet in huis 
hadden, hebben we gesprekken gehad 
met meerdere onderwijskundige oplei-
dingsbureaus. We zochten een flexibel 
en inhoudelijk sterk bureau dat met ons 
meedacht. De klik met Tele’Train gaf de 
doorslag. Het jonge, enthousiaste en 
professionele team begreep ons.”

Kennen en kunnen
Learning consultant Floor Reijerink pakte 
deze uitdaging op. “Samen met de pro-

‘De inhoud klopt, de 
ontwikkeltools helpen en alles 
ziet er mooi en uitnodigend uit.’

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie zet in op Forensisch Vakmanschap

Wat is forensisch vakmanschap? Welke kennis en vaardigheden hebben professionals nodig 
in de forensische zorg? En hoe vertalen we dit naar leerdoelen en competenties? Vragen 
waar het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) de hulp van Tele’Train bij nodig 
had. In nauwe samenwerking met een grote groep zorgprofessionals resulteerde dit in drie 
tools op één website:  www.forensischvakmanschap.nl. Het gaat om de Ontwikkelwijzer 
voor lerende zorgprofessionals, de Organisatiewijzer voor lerende organisaties en de Fo-
rensische Werkplaats met een groot aanbod van leermiddelen. Daniek Nellissen, teamlid 
van het projectteam Forensisch Vakmanschap en projectleider bij het EFP en Floor Reije-
rink, learning consultant, blikken terug op deze grote en complexe uitdaging. “Forensisch 
Vakmanschap helpt professionals in de forensische zorg bij het ontwikkelen en up-to-date 
houden van actuele kennis en kunde”, evalueert Daniek. “Daarnaast helpt het organisaties 
bij het faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor hun medewerkers.”
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jectorganisatie EFP en zorgprofessio- 
nals uit het veld” benadrukt Floor. “We 
zijn in gesprek gegaan en we hebben 
zorgprofessionals in elke procesfase be-
vraagd, ook om te testen en te verbete-
ren.” Daniek bevestigt dit: “Alles is voor 
en door zorgprofessionals gemaakt. 
Ik denk dat er wel 50 mensen hebben 
meegedacht in verschillende redactie-
raden en andere bijeenkomsten.” Floor 
startte met het in kaart brengen van 
alle competenties en leerdoelen die 
nodig zijn om in de forensische sector 
te werken. “Leerdoelen vormen de ka-
ders en bepalen wat een professional 
moet kennen en kunnen”, legt Floor uit. 
“Uit gesprekken met zorgprofessionals 
bleek dat er veel verschillende instellin-
gen, functies en rollen zijn. En binnen ie-
dere instelling worden functies en rollen 
op andere manieren gedefinieerd en 
ingevuld. Daarom hebben we er bij het 
opstellen van de leerdoelen voor geko-
zen om onderscheid te maken in drie 
taakstellingen: dienstverlenend, bege-
leidend en behandelend. Bij het vorm-
geven van deze taakstellingen hebben 
we gekeken naar de onderscheidende 
factoren van de professionals die in de 
forensische zorg werken. Denk hierbij 
aan het contact met de cliënt, de aard 
van het contact, de verantwoordelijkhe-
den en waar het handelen op gericht is.”
Binnen de forensische zorg zijn er ver-
schillende sectoren. De drie taakstel-
lingen kunnen binnen iedere sector 
andere leerdoelen hebben. “We heb-
ben daarom in de leerdoelenset onder-
scheid gemaakt tussen drie sectoren: 
klinisch, ambulant en begeleid wonen/
maatschappelijke opvang”, geeft Floor 
aan. “Samen met diverse redactieraden 
hebben we per taakstelling in kaart ge-

bracht wat een professional in iedere 
sector moet kennen en kunnen.”

200 leerdoelen en 100 matrixen
Het eerste resultaat was een leerdoe-
lenset met zo’n 200 leerdoelen, onder-
verdeeld in thema’s en onderwerpen. 
Het thema ‘samenwerken met collega’s’ 
bestaat bijvoorbeeld uit de onderwer-
pen ‘afstemming met collega’s’, ‘col-
legiale ondersteuning’ en ‘reflecteren 
met collega’s’. “Met de redactieraden 
hebben we zeven of acht thema’s ge-
formuleerd, zoals ‘werk en leefklimaat’ 

en ‘herstelgericht werken’. Per thema 
maakte ik een matrix met in de rijen de 
drie taakstellingen en in de kolommen 
bovenaan de drie sectoren. Wat wordt 
er van je gevraagd als je een dienstver-
lenende taakstelling hebt en je werkt in 
de klinische sector? En wat wordt er van 
je gevraagd als je een dienstverlenende 
taakstelling hebt en je werkt in de ambu-
lante sector? Ik denk dat we in totaal wel 
honderd matrixen hebben uitgewerkt.”

Ontwikkelwijzer: waar sta ik in 
mijn ontwikkeling?
Om van de leerdoelen en competenties 
geen afvinklijst, maar een praktische 

ontwikkeltool voor persoonlijk vakman-
schap te maken, ontwikkelde Tele’Train 
de Ontwikkelwijzer. Daniek: “Met de 
Ontwikkelwijzer krijg je als zorgprofes-
sional inzicht in je vakkennis en vaar-
digheden en kun je je eigen leerproces 
vormgeven. De Ontwikkelwijzer is een 
soort ‘selfie’: waar sta ik in mijn ont-
wikkeling? Op basis van specifieke en 
voor jou relevante casussen krijg je een 
goed beeld van wat goed gaat en wat 
je nog te leren hebt. Je krijgt ook advies 
wat en hoe je dit kunt ontwikkelen. De 
Ontwikkelwijzer is geen formele audit of 
beoordeling, maar het is een persoon-
lijk meetinstrument dat aansluit bij jouw 
eigen regie en verantwoordelijkheid.”

Organisatiewijzer voor een lerende 
organisatie
In hoeverre faciliteert de organisatie 
het leren? Om dit te weten te komen, 
ontwikkelde Tele’Train de Organisatie-
wijzer. Met dit meetinstrument krijgen 
organisaties een goed beeld van hun 
leercultuur en de forensische leerfacili-
teiten. Floor: “De organisatie vraagt on-
dersteunende medewerkers, uitvoeren-
de medewerkers en leidinggevenden 
om de Organisatiewijzer in te vullen. De 
Organisatiewijzer geeft per doelgroep 
in diagrammen weer wat de gemiddel-
de score is. Daardoor ziet een organi-
satie wat goed gaat en waar ze stappen 
in kunnen zetten. De Organisatiewijzer 
biedt daarnaast concrete adviezen voor 
verbeteringen.” Daniek: “Ook de Orga-
nisatiewijzer is geen beoordelingsin-
strument: de uitkomsten geven hand-
vatten voor een gesprek over de goede 
punten en de verbeterpunten.”
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Vijf leer- en 
ontwikkelmiddelen

Tafelgesprek  In dit spel gaan teamleden met elkaar in gesprek. Ze bespreken leuke 

en lastige situaties door vragen te beantwoorden over henzelf, collega’s en cliënten.

Stressmeter  In tien minuten beantwoordt een zorgprofessional anoniem 25 stellin-

gen die inzicht geven in het stressniveau én de mentale veerkracht. De uitslag wordt 

afgesloten met concrete tips voor het versterken van de mentale veerkracht en het 

verminderen van werk-gerelateerde stress.

Trainingsvervangend Menu  Niet iedereen heeft trek in een training. Dan is het 

trainingsvervangend menu met een zeer gevarieerde leermenukaart ideaal. Met een 

smakelijk leeraanbod van voor-, hoofd- en nagerechten van mild pittig, zeer pittig tot 

oncomfortabel heet leren. De suggesties van de chef zijn ook aantrekkelijk: 

fouten-menu, samen-menu, digitaal-menu, menu van de maand en verrassingsmenu. 

Het Leerlandschap voor Teams  Dit Leerlandschap staat boordevol suggesties 

voor teamontwikkeling en teamleren. Met spellen, leermethodieken en opdrachten 

worden vertrouwen, samenwerking en kennisdeling gestimuleerd. Het leeraanbod bevat 

rollenspellen, brillen van Elton John, krachtenveldanalyse, 360 graden feedback, 

spelenderwijs leren, het reflectiespel en de Socratische methode voor intervisie.

Van blunder naar beter  Blunders kun je zien als leermomenten die je helpen beter 

te worden in wat je doet. In teamverband worden blunders vaak niet met elkaar gedeeld. 

Het kan spannend zijn, omdat je misschien het gevoel hebt dat het niet had mogen 

gebeuren, of je bent alweer bezig met de volgende taak of activiteit. Om hier reflectietijd 

voor te nemen en openheid in je team voor te creëren, biedt ‘Van blunder naar beter’ 

handvatten.
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Forensische werkplaats: aan de 
slag met leren
De Ontwikkelwijzer en de Organisatie-
wijzer helpen de lerende professional 
en de lerende organisatie. Deze tools 
zijn te vinden op de website van het  
Forensisch Vakmanschap. “De volgen-
de vraag was: hoe kunnen we het mak-
kelijk en aantrekkelijk maken om te le-
ren en aan je ontwikkeling te werken?”, 
geeft Daniek aan. Tele’Train kwam met 
een oplossing. Floor: “We hebben alle 
bestaande leermiddelen gestructu-
reerd en overzichtelijk samengebracht 
op één website: de Forensische Werk-
plaats. ‘Werkplaats’, omdat je heel prak-
tisch en gericht met hulpmiddelen en 
gereedschappen aan de slag gaat. Op 
de werkplaats vind je team- en reflectie-
opdrachten, e-learnings, ervaringsver-
halen, inspiratievideo’s, podcasts, good 
practises en doorverwijzingen naar 
websites en opleiders. Alles op één 
centrale plaats. Als uit de Ontwikkelwij-
zer blijkt dat je kunt werken aan com-
municatie op maat of als je nóg beter 
wilt worden in het omgaan met weer-
stand, dan ga je naar de Forensische 
Werkplaats voor het specifieke aanbod 
aan leer- en ontwikkelmiddelen. Als 
een organisatie naar aanleiding van de  
Organisatiewijzer wil werken aan team-
leren, dan staan er praktische tools in 
de Forensische Werkplaats.”

Extra leermiddelen: speels, 
uitnodigend en met inhoud
“We kwamen er door de inventarisatie 
van alle bestaande leermiddelen achter 
dat bepaalde materialen nog misten, 
zoals het faciliteren van teamleren of 
het prikkelen van professionals om met 
elkaar in gesprek te gaan en te reflec-
teren op lastige werksituaties”, vervolgt 

Daniek. “Daarom hebben wij Tele’Train 
gevraagd nieuwe leer- en ontwikkel-
middelen te ontwikkelen voor de Foren-
sische Werkplaats.”
De learning developers van Tele’Train 
gingen hiermee aan de slag en dat re-
sulteerde in vijf extra leer- en ontwikkel-
middelen: het Tafelgesprek, de Stress-
meter, het Trainingsvervangend Menu, 
het Leerlandschap voor Teams en Van 
blunder naar beter.

Samenwerking: open, flexibel en 
creatief 
Daniek is bijzonder tevreden over de 
samenwerking: “Ik vind dat we heel erg 
gehoord zijn als klant. Floor en haar col-
lega’s durven te staan voor hun mening. 
Ze zeggen eerlijk als ze denken dat iets 
niet gaat werken en dat vind ik krach-
tig. We huren ze niet in om met ons 
mee te praten, maar om ons verder te 
brengen. En ze kunnen ook goed tegen 
kritiek. Als we iets niet wilden, dan werd 
dat direct opgepakt. Wat ik ook goed 
vond, was dat ze ons in elke processtap 
meenamen in hun overwegingen. Alle 
Tele’Trainers waren flexibel en creatief 
en schakelden snel. De inhoud van de 
tools is goed en niet onbelangrijk: de 
vormgeving ziet er mooi, aantrekkelijk 
en professioneel uit. Wat me het meest 
verrast heeft? Bijna alle sessies vonden 
online plaats en daar zag ik hele mooie 
dingen gebeuren. Ik was verwonderd 
dat je online ook bijzondere, open, in-
tieme en waardevolle gesprekken kunt 
hebben en ik voelde bij de zorgprofes-
sionals hun enthousiasme om mee te 
werken aan iets groots en belangrijks. 
En heel bijzonder: ik heb Floor pas in 
het echt ontmoet toen de leerdoelenset 
af was.”

Grote inzet en betrokkenheid
Voor Floor was het een van de leukste 
projecten waaraan ze heeft meege-
werkt: “Ik kijk terug op een zeer prettige 
samenwerking met het projectteam Fo-
rensisch Vakmanschap, het projectteam 
van EFP en de vele zorgprofessionals. 
Dankzij hun inzet sluiten de casussen 
goed aan bij het forensische zorgveld. 
Professionals die de Ontwikkelwijzer 
al hebben ingevuld, geven aan dat ze 
de geschetste situaties herkennen 
vanuit hun praktijk en dat is een groot 
compliment aan ons allen. Het was af 
en toe best even zoeken. Tijdens het 
ontwikkelproces, de redactieraden en 
de vele review- en focussessies waren 
veel mensen betrokken. Iedereen heeft 
een eigen mening en perspectief en 
die botsten regelmatig. Hoe zorg je er 
als consultant voor dat iedereen zich 
gehoord voelt en dat er toch knopen 
worden doorgehakt? Je moet immers 
verder kunnen met het project én je wilt 
de kwaliteit waarborgen en goede pro-
ducten afleveren. We hebben gelukkig 

De leer- en ontwikkel-
middelen in de Foren-
sische Werkplaats zijn 
ingedeeld in de onder-
werpen:
• Behandeleffect.
• Het forensische zorgveld.
• Jij als professional.
• Leren in de organisatie.
• Multidisciplinair werken.
• Professionele communicatie  
 en verantwoording.
• Risicobewust werken.
• Werk- en leefklimaat.
• Wet- en regelgeving. 
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altijd consensus gevonden. Ik was echt 
verrast door de inzet en betrokkenheid 
van alle professionals. Iedereen was be-
reid tijd vrij te maken, op vrije dagen te 
werken en te schuiven met diensten om 
een bijdrage te kunnen leveren.”

Goede resultaten
De samenwerking tussen het program-
ma Forensisch Vakmanschap en Tele’-
Train is in januari 2021 gestart en de 
tools zijn gefaseerd opgeleverd. Het 
Forensisch Vakmanschap werd op 24 
mei 2022 tijdens de Dag van de Fo-
rensische Zorg gepresenteerd. Deze 
dag kreeg de titel Lerend Leven mee: 
leren als mens (werknemer/cliënt), leren 
als organisatie, leren als sector en leren 
als samenleving. “Wij krijgen echt hele 

goede feedback op de website en de 
tools”, besluit Daniek: “Eind september 
zijn www.forensischvakmanschap.nl en 
de Forensische Werkplaats meer dan 
17.000 keer bezocht door 3400 unie-
ke bezoekers. Wij zijn er echt heel blij 
mee. Zorgprofessionals en organisaties 
geven ons deze feedback: de inhoud 
klopt, de ontwikkeltools helpen en alles 
ziet er mooi en uitnodigend uit.”

‘WE HUREN ZE NIET IN 
OM MET ONS MEE 

TE PRATEN, MAAR OM 
ONS VERDER 
TE BRENGEN.’
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Honderden casussen 
uit de praktijk

De Ontwikkelwijzer is opgesteld aan de hand van de thema’s, onderwerpen 
en leerdoelen. Voor de praktische toetsing zijn er per taakstelling en sector 
casussen opgesteld met de vraag: hoe zou jij reageren op een situatie? 
Stel je werkt in de ambulante setting en je hebt afspraken met een cliënt 
gemaakt over het gebruik van alcohol. De cliënt is ondanks de gemaakte 
afspraken dronken. Hoe zou jij reageren? De professional kan kiezen uit vier 
reacties, van bestraffen tot in gesprek gaan. Elk antwoord leidt tot een score 
op basis van de leerdoelen van Forensisch Vakmanschap. 

Na het invullen heeft de professional inzicht in de scores per thema, per 
onderwerp en per leerdoel. Het is dan duidelijk aan welke onderwerpen of 
leerdoelen de professional nog kan werken. Alle benodigde leermiddelen 
hiervoor zijn te vinden in de Forensische Werkplaats op 
www.forensischvakmanschap.nl.
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Ambitieuze leergekkies
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 That’s what 
games are, in the end. 

Teachers. Fun is just another 
word for learning.

Raph Koster
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Ontwikkel 
   je verder
Kijk voor vacatures op teletrain.nl/werken-bij

Speciale programma’s 
voor net afgestudeerden en starters



33 



.

34 

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Moordzaken

Napleiten

Unlocking Us

De Zelfspodcast

Stivale Italiano

Bob

Groene Oren

De brand in het landhuis 

Deze moet je luisteren! Waarom dan?

Carrie & Eddie bespreken op een originele manier uiteenlopende 
spraakmakende moordzaken.

Misdaadjournalisten, strafpleiters of officieren van justitie praten over zaken die 
hun altijd bijblijven. Je krijgt een inkijkje in geruchtmakende strafprocessen.

Conversations that unlock the deeply human part of who we are, so that we can 
live, love, parent, and lead with more courage and heart.

In de zelfspodcast nemen jeugdvrienden Jaap Siewertsz van Reesema en Sander 
Schimmelpenninck hun leven en de wereld door. 

Over Italiaanse cultuur. Meteen een fijne manier om Italiaans op peil te houden.

Het verhaal van de 84-jarige Elisa die alleen nog maar kan praten over haar 
mysterieuze jeugdliefde. Drie Vlaamse journalisten gaan op zoek naar de waarheid. 
Is het een levensgroot geheim of een fantasie van een dementerende vrouw?

Hierin worden verschillende planten, bomen en dieren uit de Nederlandse natuur 
geïnterviewd over hun bestaan. Een hele leuke, fijne manier om iets te leren over 
de natuur!

Grootgrondbezitter Ewald Marggraff komt bij een brand in zijn landhuis in Vught 
om het leven. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van zijn collectie dure 
schilderijen en zijn geld. Simon Heijmans gaat op zoek naar antwoorden.

Podcast tips

De inspirerende 
en verrassende 
Tele’Train 
geluiden



.

Deze moet je luisteren! Waarom dan?

9. Dance, punkrock of een 
goede meezinger Ik werk het liefst in stilte.

De inspirerende 
en verrassende 
Tele’Train 
geluiden
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Muziek luisteren tijdens 
het werk? Dat kan prima!

Lichtgewicht klassieke barokmuziek; dat is volgens wetenschappers 
de beste muziek om gefocust te blijven. Of om nieuwe informatie in 
het brein op te nemen. Maar geldt die theorie ook voor learning en 

development professionals? We vragen Tele’Trainers 
naar hun favoriete geluid.  

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lofi – Hiphop

Radiohead – Weird Fishes

Een livestream van 
Mees Salomé!

Kraantje Pappie

Country muziek

Chill drive en soms jazz

Rondé

Klassiek

Techno werkt goed voor de concentratie. Er is geen tekst.

Ik luister tijdens werk graag naar bekende muziek. Dan kom ik in de juiste flow. 

Een relaxte vibe en ik word er rustig van.

Een boost voor mijn concentratie!

Ik luister vaak percussie muziek tijdens het werk. Dat heeft een lekker tempo 
waardoor ik scherp blijf.

Goed voor de concentratie en om je af te sluiten voor omgevingsgeluiden.

Een boost voor mijn concentratie en niet afleidend.

Het liefst hoor ik alleen typende of fluitende collega’s.

Muziek tips
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Tele’Trainers
in beeld
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Onboarding bingo
Halverwege de maand mei van dit jaar startte ik als 
learning consultant maar ik ben net overgestapt naar 
het development team zodat ik daar iets meer mijn cre-
atieve en praktische kwaliteiten kan gebruiken. Mijn 
onboarding bij Tele’Train was twee dagen snuffelen, 
inlezen en kennismaken. Verder ontving ik een gave 
bingokaart met daarop leuke feitjes over onbekende 
collega’s. In het spel was te achterhalen over wie het 
ging en daarvoor moest ik met zo veel mogelijk colle-
ga’s in gesprek gaan. Een leuke manier om elkaar beter 
te leren kennen en natuurlijk wilde ik mijn bingokaart 
snel vol hebben. Na twee rustige eerste dagen werd 
ik het diepe ingegooid; gelijk aan de slag, daar houd 
ik wel van. Uiteraard sta ik er niet alleen voor. Vanuit 
ons team starten we ons wekelijkse overleg met een 

check-in in duo’s. Ideaal om laagdrempelig te sparren, 
vraagstukken te bespreken, de dag door te nemen of 
gewoon even te polsen hoe het gaat. 

Plezier maken
Op mijn vierde knipte ik zelf mijn haar af en ik wist het 
zeker: ik wil kapster worden. Iets moois voor een ander 
doen: mensen verzorgen, op hun gemak stellen en zor-
gen dat ze zich fijn voelen. Op latere leeftijd heb ik veel 
opgepast en gaf ik bijles aan kinderen. In de zomerva-
kantie deed ik mee met de Buitenspeelbus van Am-
stelveen Sport. Leuke activiteiten doen met kinderen. 
Plezier maken. Samen sporten, bewegen en spelen. Ze 
iets nieuws leren. Het plezier van de kinderen gaf me 
veel voldoening en daarom heb ik uiteindelijk voor de 
pabo gekozen. 

‘Ik krijg de vrijheid te ontdekken wat 
ik wil, waar ik goed in ben en welke 
opdrachten bij me passen.’ Lucie van 
Motman (28), learning developer

Nieuwkomer 

‘DE CONFETTI VAN DE EERSTE 
MAANDEN IS NEERGEDAALD, 
MAAR ELKE WERKDAG IS NOG 
STEEDS EEN FEESTJE.’
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Verrassen en inspelen
Tijdens mijn stages heb ik voor een kleutergroep en 
groep 8 gestaan. Kinderen kunnen je zo verrassen! Ze 
komen altijd met creatieve vondsten. Ik hou van hun 
spontaniteit en de gekkigheden die uit hun mond ko-
men. Van die ongeremde creativiteit maak ik als profes-
sional dankbaar gebruik. Ik wil de klant verrassen en blij 
maken met iets onverwachts. Mijn tweede les uit het on-
derwijs heeft te maken met flexibel inspelen. Als je voor 
de klas staat, heb je je les gedegen en gestructureerd 
voorbereid op basis van je didactische kennis. Zó gaan 
we het doen. Maar de dagelijkse praktijk is anders: er 
gebeurt altijd iets in zo’n diverse groep kinderen. Op 
dat onverwachte moet je inspelen als leerkracht. Met 
flexibiliteit en improvisatievermogen ga je toch de leer-
doelen halen. Juist die competenties komen me nu 
goed van pas, want tijdens vergaderingen, overleggen 
of kick-offs gebeuren er altijd dingen die je niet hebt 
voorbereid of ingecalculeerd. Dan moet je spontaan, 
creatief en professioneel met oplossingen komen.

Hulpvaardig
Na de pabo heb ik onderwijswetenschappen gestu-
deerd. Ik raakte meer en meer geïnteresseerd in de 
wereld achter het onderwijs en het hoe en waarom. 
Mijn eerste baan was onderwijskundig adviseur op de 

afdeling Learning & Development van Rijkswaterstaat, 
onderdeel Grote Projecten en Onderhoud. Met twee 
collega’s inventariseerden we de leerbehoeften en 
kochten leeraanbod in, onder meer van Tele’Train. Ik 
startte in de week van de eerste lockdown. Het was een 
chaotische, pittige en intensieve tijd, omdat ik full-time 
werkte vanuit huis. Aansluiting vinden met de nieuwe 
organisatie en het team was als nieuwkomer best lastig. 
Ik heb daarom veel energie gestoken in iedereen bel-
len om kennis te maken. Verder sloot ik me bij van alles 
aan: ik werd lid van de feestcommissie en de jaarplan-
club om de organisatiedoelstellingen door te vertalen 
naar afdelingsdoelen. Ook bood ik overal mijn hulp aan. 
Die hoe-kan-ik-je-helpen-mentaliteit opende deuren en 
ik kreeg een goede inkijk ik wat er speelde. 

Gehoord en gewaardeerd
Wat ik meeneem van zo’n grote organisatie is het om-
gaan met veel verschillende belanghebbenden. Hoe 
geef je iedereen het gevoel dat hij of zij gehoord en 
gewaardeerd wordt? Hoe schakel je tussen al die men-
sen, meningen en belangen? En uiteraard: hoe zorg je 
dat je tot concrete en gedeelde plannen en acties komt. 
Stakeholdermanagement vind ik een boeiend proces 
waar je zorgvuldig, doortastend en pragmatisch mee 
om moet gaan. 

HET CREATIEVE EN 
AVONTUURLIJKE VAN 

ONDERNEMERSCHAP HEEFT 
ME ALTIJD GETROKKEN.
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Match
Na ruim twee jaar Rijkswaterstaat begon het te kriebe-
len: ik wilde graag de overstap naar een commercieel 
bedrijf maken. Het creatieve en avontuurlijke van on-
dernemerschap heeft me altijd getrokken. Lekker snel 
schakelen in een dynamische omgeving, daar leef ik 
van op. Tijdens mijn werk voor Rijkswaterstaat had ik 
samengewerkt met Tele’Train. Iedereen binnen Rijkswa-
terstaat was enorm te spreken over Tele’Train: creatief 
in materialen en oplossingen, flexibel in het meedenken 
en aanpassen aan klantwensen en constant hoge kwa-
liteit. Dat sloot goed aan bij hoe ik wil werken en begin 
2022 had ik een fijn oriënterend gesprek. We hadden 
een match op nieuwsgierigheid, creativiteit en kwaliteit. 

Frisse wind
Ik ben nu voor 16 uur gedetacheerd bij het UWV. Daar 
ga ik leerlijnen opzetten voor functiegroepen. Ik ben nu 
bezig de actuele leerbehoefte boven tafel te krijgen en 
wil een mooi team samenstellen met materiedeskundi-
gen. Als je gedetacheerd bent, moet je goed letten op 
je rol: je voelt je als interne kracht, maar je moet niet 
meewaaien met de wind die er al is. Als externe kracht 
moet je juist zorgen voor een frisse wind en met crea-
tieve oplossingen komen. De andere uren ben ik be-
zig met het ontwikkelen van een oefenprogramma bij 
Rijkswaterstaat. Ook ga ik als trainer een aantal dagen 
een groep begeleiden. Genoeg te doen en lekker ge-
varieerd.

Bewondering
De confetti van de eerste maanden is neergedaald, 
maar elke werkdag is nog steeds een feestje. We heb-
ben een hecht team met een grote saamhorigheid en 
we weten elkaar makkelijk te vinden. Ik heb grote be-
wondering voor mijn collega Floor Reijerink die ons op 
de sessie ‘Project in beeld’ meenam in haar werk voor 
het project Programma Forensisch Vakmanschap. Wat 
een enorm groot en complex project met veel leerdoe-
len en doelgroepen. Ik kon de paniek voelen van: hoe 
kom ik van A naar B? Indrukwekkend hoe ze alles in 
kleine logische stappen heeft aangepakt en vertaald 
naar concrete leeractiviteiten. Met zo veel passie en 
daadkracht heeft ze het voor elkaar gekregen. Verhel-
derend, leerzaam en bewonderenswaardig.  

Persoonlijke groei
Ik kom natuurlijk net kijken en wil vooral meer zelfver-
trouwen krijgen in mijn deskundigheid en opkomen 
voor waar ik in geloof. Mijn kracht is verbinden, mensen 
samenbrengen en een sfeer creëren waarin iedereen 
zich op z’n gemak voelt. Ik breng mijn creativiteit mee 
als liefhebber van tekenen, schilderen, piano spelen en 
knutselen met epoxy giethars. Ik werk ordelijk en over-
zichtelijk en ik houd ervan om ‘te maken’. Ik vind het fijn 
om in een omgeving te werken waar mensen zich open, 
eerlijk en kwetsbaar durven op te stellen. Als je je per-
soonlijke leerdoelen met je collega’s deelt, dan kun je 
daar samen mee aan de slag gaan. We nemen echt de 
tijd om elkaar te helpen en beter te maken.
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Bijzonder fijn dat ik was uitgenodigd voor het 25-jarig 
jubileumfeest. Erg leuk om mijn oud-collega’s weer te 
zien en het voelde als vanouds. Te gek dat ze daar op-
traden met hun eigen 90’s muziekband. Dat is typisch 
Tele’Train: een wild idee hebben en er dan helemaal 
voor gaan. Wat ik bij Tele’Train waardeerde was de goe-
de sfeer op kantoor, de drive om effectieve en mooie 
leeroplossingen te maken voor de klant en de open 
communicatie over de bedrijfsvoering, financiën, omzet 
en resultaten. Hester Mager als directeur is net zo be-
naderbaar als ieder ander en ik vond het fijn deel uit te 
maken van zo’n platte organisatie. 

Creatief in e-learnings
Ik ben in september 2015 als stagiaire begonnen toen 
ik onderwijswetenschappen studeerde. In februari 2016 
werd dat een vaste baan als learning developer. Samen 
met een vormgever en twee andere learning develo-
pers vormden we het nieuwe e-learningteam. Dit was 

de tijd dat veel bedrijven inzagen dat niet alles meer 
klassikaal hoefde en wij liepen voorop in het vormge-
ven van e-learnings en blended leerlandschappen. Ik 
vond het leuk om creatieve en aantrekkelijke werk- en 
leervormen te verzinnen en met e-learning heb je daar 
veel technische, grafische en interactieve mogelijkhe-
den voor. 

Bedenken, maken en adviseren
Een van mijn eerste grote opdrachten als jong broekie 
van drieëntwintig was bij Holland Casino. Samen met 
Mirthe Meeuwisz heb ik een inwerktraject voor de me-
dewerkers van de speelautomaten ontwikkeld. Dit was 
zo’n succes dat we het traject voor alle andere functies 
hebben uitgerold, van croupiers, servicemedewerkers 
tot horecapersoneel. Na enkele jaren werd ik learning 
consultant. Bedenken, maken en adviseren, dat vond ik 
drie leuke rollen. Ik was verder ook projectleider voor 
een grote opdracht bij een zorgverzekeraar. Het leuke 

“Doe het maar. Laat maar zien!” 
Imke van Kats, zes jaar Tele’Train

Oud-collega

‘VAN ONTSPANNEN SMALL 
TALK OP DE WERKVLOER TOT 
EEN PITTIG INHOUDELIJK 
GESPREKIN DE BOARDROOM; 
HET GAAT ME MAKKELIJK AF.’
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aan Tele’Train is dat als je mogelijkheden ziet of ergens 
in wilt groeien, dan krijg je daar de kans voor. Doe het 
maar. Laat maar zien! Zo mocht ik me een dag in de 
week storten op innovatieve leervormen. 

Samen
Als ik aan mijn tijd bij Tele’Train terugdenk, is Samen 
ook een belangrijk woord. Aan het einde van de werk-
week deelden we in een weekly waar we mee bezig 
waren bij de klant. Ook tijdens de lockdowns was het 
onderlinge contact en de verbinding met collega’s 
goed. In coronatijd begonnen we de dag met een geza-
menlijke dagstart. Hoe gaat het met je? Kan ik je ergens 
mee helpen? Samen geldt ook voor samen successen 
vieren, samen feesten en samen een weekendje weg.

Overstap naar klant
Ik heb inclusief mijn stage bijna zes jaar met veel plezier 
bij Tele’Train gewerkt. Ik was het laatste halfjaar gede-
tacheerd bij een grote overheidsorganisatie. Ik merkte 
dat ik mijn kennis op het vakgebied van leren en ont-
wikkelen wilde verbreden van een externe naar een 
interne organisatie. Die interne rol brengt weer andere 
uitdagingen met zich mee. Als je van buiten de orga-
nisatie komt zijn er veel randvoorwaarden voor je ge-
regeld. De afspraken met inhoudsdeskundigen staan, 
want je wordt ingehuurd en dat kost geld. Binnen een 
organisatie moet je veel meer zelf regelen.

Opleidingen buschauffeurs, metro- en 
trambestuurders
Ik werk nu sinds juni 2021 bij de RET, het openbaar-
vervoerbedrijf in en om Rotterdam. Als adviseur Leren 
en Ontwikkelen werk ik voor de vakschool Exploitatie. 
Ik ben verantwoordelijk voor het opleiden van bus-
chauffeurs, metro- en trambestuurders. Ik help de op-
leiders bij het verbeteren en doorontwikkelen van de 
bestaande opleidingen. Een uitdagend nieuw project is 
het in- en uitchecken met betaalpas en creditkaart dat 
binnenkort in heel Nederland wordt ingevoerd. Leuk 
om hiervoor opleidingsmaterialen te ontwikkelen voor 
alle collega’s. Wat ik fijn vind aan intern werken is dat 
ik geen uren hoef te schrijven en dat geeft me een be-

paalde rust en focus. De dagen zijn bijzonder afwisse-
lend. Ik praat met inhoudsdeskundigen, metrobestuur-
ders en managers. Het intern werken vraagt wel meer 
stakeholdermanagement en iets meer geduld van me.

Veel geleerd
Wat ik echt geleerd heb bij Tele’Train is projectmatig 
werken. Belangrijk, want je hebt je uren begroot en 
moet op tijd een goed product afleveren. Wat ik ook 
heb overgenomen, is elk project in te luiden met een 
inspirerende kick-off. Hier gaan we samen voor; met 
een gezamenlijk doel voor ogen en alle neuzen dezelf-
de kant op start je een project. Verder is transparantie 
belangrijk: je moet helder en duidelijk zijn in wat je ver-
wacht van alle mensen in het projectteam.
Ik ben blij dat ik bij Tele’Train voor zo veel verschillende 
opdrachtgevers heb mogen werken. Van ministeries, 
commerciële bedrijven, energiebedrijven tot verze-
keraars. Elke organisatie heeft een andere cultuur en 
daardoor heb ik geleerd hoe je met verschillende men-
sen kunt communiceren. Van ontspannen small talk op 
de werkvloer tot een pittig inhoudelijk gesprek in de 
boardroom; het gaat me makkelijk af. 

Sport en onderwijswetenschappen
Ik heb het enorm naar mijn zin nu. In de toekomst zou 
ik graag nog eens bij een andere organisatie willen kij-
ken. Of ik ambities heb? Mijn grootste hobby is sport. Ik 
ben al jaren keepster in een voetbalteam en ik vind het 
heel leuk om sport te kijken op tv. Een droom van me is 
om sport en onderwijswetenschappen te combineren. 
Sport raakt het vak van onderwijswetenschappen: hoe 
breng ik de groep verder en tegelijkertijd ook het indi-
vidu? Ik zie nog niets concreets voor me, maar dit vind 
ik bijzonder interessant.
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‘Als je in een 
situatie hebt 

geoefend met een 
verhoogde hartslag, 

dan blijven de 
ervaring en het 
geleerde beter 

hangen.’

Didactiek, leren en plezier
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‘Laat maar zien dat het werkt!’
De procesplaat van Thijs

Leren van en met elkaar. Gretig op zoek gaan naar nieuwe kennis en inzichten. Dat hoort bij 
Tele’Train. Tijdens een bespreking kon Thijs vrijuit zijn ervaringen bij een klant delen met zijn 
collega’s. En hij miste iets. Een procesplaat. Thijs: “Tele’Train bestaat 25 jaar en staat open 
voor verbetering en input van nieuwe mensen. Dat vind ik echt tof. Ik heb veel e-learnings ont-
wikkeld in mijn vorige banen en deed alles van A tot en met Z zelf. Van development, bouwen 
tot en met vormgeving. Wat mij daarbij altijd erg hielp, is vooraf een schets op hoofdlijnen te 
maken. Uitzoomen en blokjes en plaatjes tekenen hoe ik het hele proces voor me zag. Met 
zo’n schematisch overzicht, mijn procesplaat, ging ik langs alle betrokkenen. Klopt dit? Mis 
je iets? Moet er iets af? En op het moment dat je het met elkaar eens bent, dan kun je gaan 
inzoomen op ieder plaatje uit jouw schema. Alles vooraf visueel maken helpt je echt, voordat 
je de inhoud induikt. Mijn procesplaat mocht ik bij Tele’Train introduceren en inmiddels heb ik 
hier intern al twee workshops over gegeven. Dit is typerend voor Tele’Train: je hebt een idee 
hoe iets beter kan en je krijgt de kans het te doen. Laat maar zien dat het werkt!”
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Wat verstaan jullie onder didactiek 
en hoe werkt didactiek in 
de praktijk?
Thijs: “Heel basaal is didactiek dat 
je nadenkt over hoe je de inhoud op 
een juiste en aantrekkelijke manier 
overbrengt aan de doelgroep, zo-
dat het een leerrendement oplevert. 
Wat je wilt bereiken, de leerdoelen, 
die leg je vast. Deze zijn gericht 
op kennisoverdracht, het aanleren 
van vaardigheden en inzicht en het 
veranderen van gedrag. De didac-
tische modellen zijn gebaseerd op 
inzichten in hoe mensen leren.”
Sabine: “Als je dit vertaalt naar de 
praktijk, dan is intrinsieke motiva-
tie een kernbegrip van hoe wij te 
werk gaan: mensen moeten het 
leren echt zèlf willen en ze moeten 
zèlf aan de slag willen gaan met de 

materie en zichzelf.” Thijs: “We ma-
ken ook didactische keuzes door 
trainingen blended aan te bieden. 
Bijvoorbeeld: de kick-off is samen 
live en introduceert het doel en ver-
kent de inhoud. Daarna volgt een 
e-learning: je gaat de diepte in op 
jouw niveau. Vervolgens is er een 
training met een trainingsacteur die 
meer gericht is op houding, gedrag, 
interactie en social learning. Ver-
volgens kunnen we werkplekleren 
toepassen voor de transfer naar de 
praktijk. Allemaal keuzes om het 
uiteindelijke leerrendement te ver-
hogen. We denken goed na over de 
kracht van elk onderdeel en maken 
een bewuste keuze hoe we leervor-
men het beste kunnen combineren 
in blended learning.”

Werken jullie met een 
theoretisch model?
Thijs: “Meerdere. Een belangrijke is 
de zelfbeschikkingstheorie of zelf-
determinatietheorie van Edward 
L. Deci en Richard M. Ryan (2002) 
over menselijke motivatie. Aan de 
basis van psychische ontwikkeling 
staan drie aangeboren psychologi-
sche basisbehoeften: autonomie, 
verbondenheid en competentie. 
Deze drie basisbehoeften vergroten 
ook de intrinsieke motivatie waar 
Sabine het al over had. Die zelf- 
determinatietheorie sluit goed aan 
bij het leerlandschap dat we voor 
klanten neerzetten: iedereen kiest 
zijn eigen leerpad met individuele 
leeractiviteiten om het gezamenlij-
ke doel van de organisatie te halen. 
Waar we in dit digitale tijdperk ook 

‘Hoe leren professionals? Hoe kun je iemand het beste kennis, houding of gedrag bijbren-
gen? Welke middelen kunnen dit leerproces ondersteunen en stimuleren en hoe maak je 
daar het beste gebruik van? Deze vragen vormen de basis van didactische, onderwijskun-
dige keuzes. Bij Tele’Train zijn leerlandschap, blended learning, adaptief leren en plezier 
belangrijke pijlers. Daarnaast werken learning developers, learning consultants en grafisch 
vormgevers altijd samen om de best mogelijke leervormen te ontwikkelen. Aantrekkelijk. 
Uitdagend. Gericht op het meest optimale leerrendement. Learning developer Sabine Bij-
voet en learning consultant Thijs Grift praten vrijuit over hun passie om mensen te verras-
sen en te verwonderen, zodat ze kunnen groeien als professional en mens.

Leerdoelen zijn de kapstok waaraan je 
alles ophangt. Sabine Bijvoet en Thijs Grift 
over didactiek, leren en plezier
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op inspelen is het connectivisme, een leertheorie die 
is beschreven door George Siemens (2004). Hij bena-
drukt het vermogen van lerenden om kenniselementen 
uit verschillende kennisbronnen en kennisdragers met 
elkaar te verbinden. Technologie is daarin belangrijk, 
omdat het een grote impact heeft op hoe we in 2022 
leven, communiceren en leren. Tele’Train staat aan de 
wieg van e-learning en wij denken altijd na over blended 
learning. Verder passen we steeds vaker gamification 
toe, waarbij we spelelementen toevoegen aan online- 
en offlinetrainingen. Met onze nauwe samenwerking 
met AtHand kunnen we dit nog meer inzetten.”
Sabine: “Digitaal leren past goed bij de psychische be-
hoefte aan autonomie, omdat je zelf kunt kiezen wat je 
wanneer in welk tempo gaat doen. Ik denk ook dat wij 
altijd aansluiten bij de ambitie van de opdrachtgever en 
de leerbehoefte van de doelgroep: we leveren maat-
werk door bijvoorbeeld casuïstiek toe te voegen aan 
leervormen.” Thijs: “Wij hebben ook altijd oog voor de 
praktijk: de vertaalslag van e-learning of training naar 
de werkvloer is erg belangrijk.”

Hoe pas je zelfdeterminatie toe in de praktijk?
Thijs: “In het leerlandschap kunnen mensen op basis 
van hun motivatie meerdere routes kiezen. Ik ben nu 
bezig voor een opdrachtgever in de techniek, waarbij 
we zo’n 70% van de leeractiviteiten hebben vastgelegd 
voor iedereen. Voor de extra gemotiveerden en de indi-
viduele leerbehoefte zorgen we voor adaptief leren en 
bieden we extra leeractiviteiten aan, zoals video’s en 
podcasts. Als je gemotiveerd bent of leren leuk vindt, 
dan kun je een andere uitdagende route volgen.”
Sabine: “Zeker bij e-learnings kunnen we goed inspe-
len op individuele leerbehoefte en motivatie. Als je het 
leermateriaal in kleinere blokken aanbiedt, kun je op 
functie, ervaring en andere parameters zelf je modules 
kiezen. Zelfs binnen die modules kunnen we op basis 
van goede en foute antwoorden weer differentiëren en 
een extra verdiepend aanbod doen of onderwerpen 
herhalen.”

Heeft alles wat jullie maken vooraf 
gedefinieerde leerdoelen? 
Sabine: “Als wij vanaf het begin de regie hebben, dan is 
het definiëren van leerdoelen een van de eerste stap-
pen: wat wil je dat er gebeurt?”
Thijs: “Ja, leerdoelen zijn de kapstok waaraan je alles 
ophangt. Soms moet je als consultant de leerdoelen 
van de opdrachtgever scherper neerzetten. Sabine: “En 
concrete leerdoelen zijn ook nodig voor de check tij-
dens het maken en het bepalen van de impact achteraf: 
komen ze aan bod in de training of e-learning en heb-
ben we de leerdoelen gehaald?”  

Zijn er naast leerdoelen ook nog meer vaste 
ingrediënten van jullie didactische aanpak? 
Thijs: “Een doelgroepanalyse is een must. Voor wie 
doen we het? Wat is hun voorkennis? Motivatie? Weer-
stand? Werkelijke leerbehoefte? Vaak gaan we vooraf al 
in gesprek met medewerkers van een organisatie. Bij-
zonder waardevol om te horen wat zij missen en wat zij 
graag willen leren.” Sabine: “Soms zien we een gat tus-
sen de leerwens van de aanvrager en de leerbehoefte 
van de mensen in de praktijk. Dat koppelen we altijd 
open en eerlijk terug naar de opdrachtgever en zo- 
nodig passen wij dingen aan.” Thijs: “Als je leerdoelen 
en doelgroep kent, dan kun je daar de meest optimale 
leervormen voor kiezen. Leerdoelen, doelgroepen en 
leervormen vormen een innige driehoeksverhouding. 
Daarmee leggen we een solide basis van een leerlijn of 
leerroute in het leerlandschap.”

Wat zijn de randvoorwaarden om te kunnen leren?
Sabine: “Wij geloven dat leren gebeurt als je verrast en 
verwonderd raakt. Dat is op het randje van je kunnen, 
net buiten je comfortzone, want daar leer je het meest. 
Verder moeten wij ervoor zorgen dat leren niet te saai, 
niet te makkelijk en niet te moeilijk wordt. Daarnaast 
vinden we al doende leren ook belangrijk; lekker met 
elkaar aan de slag gaan. Als je op een trainingsdag naar 
een zender hebt geluisterd, dan kun je na een week 
het geleerde al niet meer reproduceren. Word je door 
een trainingsacteur uitgedaagd, dan weet je vaak nog 
precies wat je hebt gedaan. Als je in een situatie hebt 
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Teambuilding en vitaliteit; 
wellicht dat ik die kant op wil 
groeien. Sabine Bijvoet

“Als learning developer houd ik me bezig met het ontwikkelen van alle leervormen. Daarnaast 
doe ik de planningen van trainingen. Mijn achtergrond is communicatiewetenschappen en ge-
zondheidspsychologie. Vooral gedragsverandering voor een gezonde leefstijl vond ik boeiend. 
Bij de VU ben ik een jaar werkgroepdocent bij de bacheloropleiding Psychologie geweest. Ik 
heb nog geen toekomstplan uitgestippeld. Ik ben net klaar met het GROW&GO-programma van 
Tele’Train en ontdek zo het brede werkveld. Ik heb al wel gemerkt dat ik het leuk vind om bij te 
dragen aan teamprestaties. Hoe zorg je ervoor dat iedereen goed in zijn vel zit en zijn of haar 
werk goed kan doen? Teambuilding en vitaliteit; wellicht dat ik die kant op wil groeien.”

Ik geniet volop van de verschillende 
werkzaamheden en rollen die ik hier 
mag doen. Thijs Grift

“Als learning consultant ontwikkel ik leermateriaal, doe ik projectmanagement en geef ik 
trainingen. Die variatie maakt mijn werk wel heel erg tof en uitdagend. Na de pabo kwam ik 
erachter dat ik de passie miste om met kinderen te werken. Ik ben toen bij DHL begonnen als 
key account executive, waarbij ik grote klanten ondersteunde. Toen ik bij DHL een trainer voor 
mijn neus kreeg, wist ik het zeker: dit wil ik ook! Drie jaar was ik trainer en bezig met leren en 
ontwikkelen. Vervolgens werd ik na drie jaar opleidingscoördinator, waarbij ik veel e-learnings 
heb ontwikkeld. Ik geniet volop van de verschillende werkzaamheden en rollen die ik hier 
mag doen. Daarin wil ik blijven groeien. En als ik dagdroom, dan wil ik over een jaar of tien 
een eigen Academy binnen een bedrijf opzetten. Dan heb ik voldoende visie en ervaring om 
daar een succes van te maken.”
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geoefend met een verhoogde hart-
slag, dan blijven de ervaring en het 
geleerde beter hangen.” Thijs: “Hoe 
je een training start, vind ik ook be-
langrijk: hoe prikkel je mensen, hoe 
laat je ze het ongemak voelen van 
‘ik vind dit lastig’. Dat begin mag 
best confronterend zijn, want dan 
heb je iets om aan te werken. Daar-
om zet ik in mijn trainingen vaak 
een hele scherpe casus, stelling of 
vraagstelling neer, waarbij mensen 
denken ‘oef maar dat weet ik nog 
niet’, of ‘dat vind ik heel erg moei-
lijk’. Even dat ongemak voelen en 
dan aan de slag; dat verhoogt de 
motivatie en het leereffect.” 

Zijn er ook grenzen aan ongemak, 
prikkelen en uitdagen?
Sabine: “Buiten je comfortzone ko-
men is spannend, dus een prettige 
sfeer met psychosociale veiligheid 
is een randvoorwaarde. Verder blijft 
alles wat je zegt of doet, onder ons 
en we spelen niets door aan leiding-
gevenden.” Thijs: “En fouten maken 
mag. Dat moet duidelijk zijn.” 
Sabine: “Ik denk ook dat het helpt 
als je als trainer open bent en jezelf 
kwetsbaar opstelt; waar je zelf te-
genaan bent gelopen, wat het met je 
deed en hoe je dit hebt opgepakt.”

Wat is leidend: didactiek of 
inhoud? 
Thijs: “Het een heeft met het ander 
te maken. Je kunt didactisch sterk 
zijn, maar als je inhoudelijk met een 
mond vol tanden staat, dan kan dat 
de kans op een succesvolle trai-
ning verminderen. Zit je erg in de 
inhoud, maar weet je niet hoe je dit 

moet overbrengen, dan bereik je 
ook geen leerrendement.” Sabine: 
“Mee eens, ze staan met elkaar in 
verbinding en ik denk dat je als trai-
ner altijd iets van de inhoud moet 
weten.” Thijs: “Je moet de deelne-
mers inhoudelijk ook iets kunnen 
meegeven. Als ik voor de groep sta, 
wil ik zelf ook graag vragen over de 
inhoud beantwoorden, want ook 
daar komen mensen voor naar mijn 
training. Inhoud is zeker belangrijk, 
maar ik vind wel dat dit in het juis-
te jasje moet worden gegoten; op 
een doordachte en leuke manier 
die aansluit bij de mensen waar-
mee je aan de slag gaat.” Sabine: 
“Je zelfvertrouwen neemt natuurlijk 
ook toe als je kennis van de inhoud 
hebt.” Thijs: “Als ik terugdenk aan 
goede trainers en docenten, dan 
zat hun kracht en meerwaarde vaak 
in mooie praktijkvoorbeelden en 
persoonlijke ervaringen die ze kop-
pelden aan de inhoud. De inhoud 
kwam tot leven.” 

Moet een e-learning of training 
altijd leuk zijn? 
Thijs: “Niet altijd, maar er moeten 
altijd wel leuke elementen inzitten. 
Plezier hebben in wat je doet, dat 
is ook belangrijk om te leren. Een 
goede sfeer in een groep helpt ook. 
Op basis van de inhoud zoeken we 
altijd wel naar leuke, inspireren-
de en uitdagende werkvormen of 
spelvormen.” Sabine: “Onze kracht 
is dat we altijd samen met grafisch 
vormgevers een leervorm ontwik-
kelen. Zij maken van een e-learning 
een visueel aantrekkelijke ervaring 
met mooie afbeeldingen, sleepvra-

gen en animaties. Je wordt er echt 
ingezogen en als het leuk is, dan 
ben je meer gemotiveerd en dat be-
vordert het leren.” Thijs: “Inhoud en 
vorm toetsen wij voortdurend. Is de 
inhoud goed, raakt het wat we wil-
len dat er geraakt wordt? Wordt het 
op een aantrekkelijke en enthou-
siaste manier gebracht? Leren is 
leuk en daar horen speelse en ook 
vernieuwende leervormen bij. The-
oretische inhoud kun je ook verwer-
ken in een memoryspel. Zo’n spel 
is veel leuker, uitdagender en nog 
competitief ook. Het verhoogt de in-
trinsieke motivatie om te leren.”

Wat zijn de eigenschappen van 
een goede trainer? 
Sabine: “Je persoonlijkheid en cha-
risma zijn bepalend. Je moet empa-
thisch zijn, goed kunnen luisteren 
en de doelgroep aanvoelen. Ook 
vind ik een soort van natuurlijk over-
wicht belangrijk, zodat mensen echt 
naar je willen luisteren.” Thijs: “Een 
trainer moet de regie over de dag 
hebben en in staat zijn de regie los 
te laten als dat nodig is. Je hebt de 
touwtjes in handen en je weet waar 
je naartoe wilt. Toch kunnen er mo-
menten zijn dat je iets oppakt dat uit 
de groep komt. Die sensitiviteit en 
wendbaarheid moet je hebben. Het 
kunnen levelen met de groep vind 
ik ook belangrijk: je moet weten met 
wie je gaat werken. Dat geeft ver-
binding. Ga bij een groepsgesprek 
gewoon lekker tussen de groep zit-
ten en blijf niet op een afstand van 
de groep staan.” 
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1. Duurzaam opleiden
 

Duurzaam opleiden vraagt om concrete doelstellingen en het meten van resultaat. 
Die doelstellingen zijn vaak organisatie- of afdelingsdoelen. Wij maken ze echt relevant 
door ze te koppelen aan individuele leerdoelen. Hiervoor creëren we een gestructureerd 

leerlandschap met bewust uitgezette leerpaden die leiden tot de gewenste bestemmingen.
 

   2. Adaptief leren
 

Adaptief leren betekent dat we ruimte geven aan mensen om een eigen route te bepalen 
die aansluit bij hun leerbehoefte. We zorgen in het leerlandschap bij voorkeur voor 

verschillende leervormen, waardoor er ruimte is voor individuele ontwikkeling.

3. Leren met impact
 

Wij ontwikkelen leerprogramma’s die uitdagen, prikkelen en uitnodigen tot het vergroten 
van bewustzijn. Leren gebeurt vooral op de rand van en net buiten de comfortzone. 

Het leerlandschap wordt daarom goed onderhouden, biedt mooie panorama’s en 
uitzichtpunten, maar om daarvan te genieten, moet je soms pittige routes bewandelen.

Een 
uitdagend 
leerlandschap

Het leerlandschap is de unieke fysieke en virtuele leeromgeving van een 
organisatie. Met dit ontwerp begint de reis: individueel of als team volg je een 

leerroute. Onderweg naar het einddoel zetten wij de meest geschikte online 
en offline leeroplossingen in. Hierin staan drie begrippen centraal:
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‘ALS JE GEMOTIVEERD 
BENT OF LEREN LEUK VINDT, 

DAN KUN JE EEN ANDERE 
UITDAGENDE ROUTE VOLGEN.’

Hebben jullie een rolmodel van een leraar, trainer
of coach die grote indruk op je heeft gemaakt?
Thijs: “Ik denk met bewondering terug aan een trainer 
van de ‘School voor training’  toen ik bij DHL werkte. Hij 
gaf de training ‘Van deskundige naar trainer’ via de me-
thode van Karen de Galan. Het ontzettend knappe aan 
die trainer vond ik dat ik gedurende de dag eigenlijk 
niet het idee had dat hij de trainer was. Hij nam ons ge-
woon mee door werkvormen, liet ons zelf dingen uitplui-
zen, gaf daarin begeleiding en stelde kritische vragen. 
De dag was zo voorbij. Na afloop kon ik zo veel dingen 
opnoemen die ik had geleerd: waar ik tegenaan was 
gelopen, over de manier hoe ik mezelf presenteerde, 
hoe ik voor groepen stond. Dingen die hij niet allemaal 
had uitgesproken, maar die ik zelf had ervaren door de 
manier hoe hij me meenam in de dag. Hij tekende en 
schreef op zijn flip-over en dat was zijn belangrijkste ge-
reedschap. Ik werd meegenomen en ontdekte zelf veel, 
terwijl hij op de achtergrond sturing gaf aan dit proces.”
Sabine: “Ik heb geen grote voorbeelden. Wel moet ik 
aan de documentaires van Planet Earth denken. In de 
stem van David Attenborough voel je zijn liefde voor de 
natuur. Hij neemt je echt mee en je wordt de natuur in 

gezogen, of je wilt of niet. Mensen die authentiek zijn en 
goed kunnen vertellen, vind ik inspirerend.”

Wanneer zijn jullie voor het laatst verrast?
Sabine: “Ik ben echt verwonderd door de openheid die 
er binnen de GROW&GO-groep is. We volgen met z’n 
vieren een traineeship en tijdens trainingen wordt het 
soms heel persoonlijk en komen er emoties naar bo-
ven. Ik vind het zo bijzonder dat mensen zich kwetsbaar 
op durven te stellen en hun persoonlijke struggle willen 
delen. Dat brengt ons op vriendschappelijk en collegi-
aal niveau echt dichter bij elkaar en dat vind ik bijzon-
der waardevol.” Thijs: “Onze interne DISC-training over 
voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groei-
mogelijkheden vond ik geweldig. We brachten lastige 
situaties in en speelden die na in rollenspellen. Wat een 
fijne, open en kundige collega’s heb ik toch! Super die 
inzichten en verschillende perspectieven. Het is echt 
verrassend hoe veel je kunt leren van elkaar. En wat er 
ook gebeurde, is dat we elkaar nu nog beter hebben 
leren kennen.”
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Self Determination Theory van Deci & Ryan 

De zelfdeterminatietheorie onderscheidt intrinsieke en extrinsieke motivatie. 
Intrinsieke motivatie komt van binnenuit. Bij extrinsieke motivatie zorgen 
externe prikkels, zoals een beloning in de vorm van een hoog cijfer, voor 
motivatie. Intrinsieke motivatie leidt vaak tot betere leerresultaten. Als trainer 
of docent kun je de intrinsieke motivatie verhogen door in te spelen op drie 
psychologische basisbehoeften:

•  Autonomie: je hebt de vrijheid om de leeractiviteit naar je eigen inzicht uit te uitvoeren, 

 je eigen pad te kiezen en je hebt invloed op wat je doet (zelfbeschikking).

•  Gevoel van competentie: je hebt vertrouwen in je eigen kunnen en ervaart eigen successen.

•  Gevoel van relatie en sociale verbondenheid: je hebt een verlangen naar interactie, 

 ergens bij horen, samen aan de slag in een positief klimaat, waarbij je je veilig en vrij voelt  

 om vragen te stellen en waarin je niet bang bent om fouten te maken.
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let me tele’train you

Geef ze een groot applaus, 

die Tele’Trainers 

Met die woorden geeft Hester Mager samen met Mirthe Meeuwisz op 

29 september het startsein voor het legendarische 25-jarig jubileumfeest 

van Tele’Train in Hotel Arena Amsterdam.

De dresscode 90’s zorgt voor creatieve uitspattingen bij Tele’Trainers, 

oud-Tele’Trainers en relaties. Gabber Piet, de Spice Girls en Robbie Williams; 

ze zijn er allemaal. Na een terugblik op 25 jaar Tele’Train zorgt gelegen-

heidsband The Kick-Off voor een spetterende muzikale aftrap. Het dak gaat 

eraf in Hotel Arena. En gelukkig hebben we de foto’s nog.
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Met grote sprongen vooruit
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Ontdek de kracht van spel 
In de workshop ontdek je de kracht van spel door zelf 
creatief aan de slag te gaan! Na een interactieve en 
leerzame start duik je in teams het bordspel in om samen 
een sterk Game Plan uit te werken. Stapsgewijs loop je 
het ontwikkelproces van gamification door. Als resultaat 
heb je voldoende inzichten en praktijkervaring om zelf  
te kunnen starten met gamification!

Wanneer:  8 december 2022 en 16 februari 2023
Locatie:  Paasheuvelweg 1, Amsterdam
Tijd:  Van 14.30-16.30 uur 
Trainer:  Bram Lindeman

Workshop
Game-based
Learning

Schrijf je in en blijf op de hoogte 
welke inspirerende workshops volgen. 
Fotografeer de QR code of kijk op 
www.athand.nl/workshop.
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Om UWV-divisie Werkbedrijf goed te 
leren kennen, biedt de academie nieu-
we stafmedewerkers van Shared Sup-
port een ontdekkingsgame aan. In de 
game los je opdrachten op, en kom je 
steeds meer te weten over collega’s, 
expertises en de belangrijkste thema’s 
binnen Werkbedrijf. Aanleiding om de 
onboarding anders in te richten was 
het verloop van medewerkers binnen 
Shared Support. Anouk Hupkes is ad-
viseur leren en ontwikkelen en was 
betrokken bij de opdracht om de game 
te ontwikkelen: “Het uitreiken van een 
informatieboekje aan nieuwe collega’s 
bleek niet voldoende, en we willen dat 
stafmedewerkers meteen goed lan-
den binnen onze organisatie. De game 
geeft ze een goede introductie. En zet 
ze meteen in positie om het manage-
ment goed te kunnen adviseren en on-
dersteunen.”

Eerste werkdag bij UWV divisie 
Werkbedrijf
Je gaat beginnen aan een nieuwe uitda-
ging. Het is je eerste werkdag bij UWV 
divisie Werkbedrijf. Als specialist ga je 
vanuit de staf het management advi-
seren. Jouw opdrachtgever is de heer 
Vledder. Mevrouw de Cock ondersteunt 
hem in projecten en zal jou ook op weg 
helpen. Spannend hoor! Je loopt het 
grote gebouw binnen en gelukkig ken-
nen ze je naam bij de receptie. Tot nu 
toe gaat het uitstekend. Je neemt de 
lift naar de 6de etage en loopt de gang 
door en komt op de afdeling..

“Nee, mevrouw de Cock is er niet. Ze 
moest met spoed weg.” En dan klinkt de 
openingstune van Baantjer. Blijkbaar is 
dit de standaard ringtone van je nieu-
we UWV werktelefoon. Je neemt op. 
Aan de andere kant van de lijn: “Met 

Vledder. Er moet per direct samen met 
de centrumgemeente een Werkbureau  
worden opgericht, waar burgers uit de 
hele regio terecht kunnen voor hun 
werk- en loopbaanvraagstukken. Ik ga 
een meeting in. Zet hem op.” Je kijkt om 
je heen. Op het haastig verlaten bureau 
van mevrouw de Cock zie je haar agen-
da en wat aantekeningen liggen. Dit zijn 
je enige hulpmiddelen. Aan de slag!

Shared ontdekkingsgame helpt bij 
onboarding
Zo begint de onboarding game van 
UWV divisie Werkbedrijf. Met andere 
nieuwkomers binnen UWV divisie Werk-
bedrijf speel je de game. Het vertrek-
punt is de agenda met wat aantekenin-
gen. Je lost samen opdrachten op en 
komt steeds meer te weten. Je moet 
op zoek naar andere experts binnen de 
organisatie. Je start een Teams video 

Shared ontdekkingsgame 
geeft stafmedewerkers 
UWV een warm en 
informatief welkom

Notitieboek
Van: Mevrouw de Cock
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meeting met de communicatieadviseur, 
je bezoekt in de andere toren een ar-
beidsmarktadviseur en ontrafelt puzzels 
die je de sleutel naar nieuwe kennis 
oplevert. De escape room leidt langs 
verschillende uitdagingen met als doel 
een beeld van de inhoud van de func-
ties van alle shared support collega’s te 
achterhalen.

De derde sleutel geeft toegang tot een 
bord met allerlei functietitels. Met touw-
tjes moeten de nieuwe shared support 
medewerkers verbindingen leggen. Er 
ontstaat een kleurrijk web van mensen, 
contactgegevens en functietitels. Hup-
kes: “Het onboarding spel vraagt om 
praktische vaardigheden en je bent met 
je hoofd bezig. En het is een sociaal ge-
beuren. Op mijn eigen familieweekend 
bedenken we ook ieder jaar een spel 

om samen bezig te zijn. Door het spel-
element ga je naar huis met het gevoel 
‘Ik ken al wat mensen’. In je eerste werk-
week zul je makkelijker iemand bellen. 
En voor ons heel belangrijk: je voelt 
je meteen thuis bij UWV divisie Werk- 
bedrijf.”

Tele’Train vindt balans in moeilijkheid 
shared ontdekkingsgame 
Deelnemer Monique Snijders is blij dat 
ze aan de introductie heeft meegedaan: 
“Ik ben wijzer geworden over het werk 
van de staffunctionaris en heb een aan-
tal leuke gedreven collega’s leren ken-
nen.” Ze waardeert vooral de creativiteit 
en originaliteit van het spel: “Aan ons de 
taak om door middel van het oplossen 
van puzzels, raadsels, opzoekvragen 
en interviews erachter te komen welke 
staffuncties er zijn binnen UWV divisie 

Werkbedrijf. Ook superleuk om te erva-
ren dat de informatie deels kwam van 
‘echte’ UWV collega’s. De dag vloog 
voorbij door de ingenieus opgezette 
game die afgewisseld werd met leuke 
interviews met staffunctionarissen uit 
het land.”

Deelnemers ervaren de game als erg 
waardevol. In de evaluatie benoemen 
ze de afwisseling, samenwerking en op-
zet als zeer positief. De game helpt ze 
echt de organisatie te ontdekken:
• “De onderlinge samenwerking en 
 het ontdekken van de functie-inhoud  
 van de verschillende staffuncties”
• “Zeer leuk opgezet. Afwisseling 
 tussen spel en interviews.”
• “Samenwerking, gesprekken met 
 experts en het leerelement.”

4 redenen voor Shared ontdekkingsgame 
als onboarding tool 

De aanleiding om de Shared support ontdekkingsgame te ontwikkelen is  
nieuwe collega’s beter te informeren. Welke leerdoelen zijn er nog meer  
voor stafmedewerkers met de training bereikt?

•  De nieuwe stafmedewerkers kennen de verschillende staf-expertises.

•  De nieuwe stafmedewerkers begrijpen hoe ze onderling samenwerken 

 om de uitvoering optimaal te ondersteunen.

•  De nieuwe stafmedewerkers ervaren dat je de ander nodig hebt  

 om tot een goed advies te komen.

•  De nieuwe stafmedewerkers creëren een pro-actievere houding  

 om elkaar vaker op te zoeken.
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‘Voor ons belangrijk in de onboarding: 
Naast dat je kennis van het krachtenveld 
krijgt, voel je je ook meteen thuis bij UWV 
divisie Werkbedrijf.’

‘De dag vloog voorbij door de ingenieus 
opgezette game die afgewisseld werd met leuke 
interviews met staffunctionarissen uit het land.’

‘Zeer leuk opgezet. Afwisseling tussen 
spel en interviews.’

Anouk Hupkes

Monique Snijders

Deelnemer training
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 We don’t stop playing 
because we grow old; 

we grow old because we
 stop playing. 

George Bernard Shaw
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gedreven  •  energiek  
doorzettingsvermogen  •  doelgericht

Avontuurlijk lef  •  innovatief  •  verfrissend
speels  •  origineel

ervaren  •  doordacht  •  deskundig
vooroplopend  •  ambitieus

Eerlijk transparant  •  loyaal
gelijkwaardig  •  authentiek 

Met grote sprongen vooruit
Het liefst maken we sprongen. Vóóruit wel te verstaan. Want het is onze ambitie mensen en organisaties te 
laten groeien. Ingewikkelde vraagstukken? Kom maar door. Graag zelfs. We willen ontdekken, ontwikkelen en 
vernieuwen. We zetten door en willen winnen. Samen met de klant. En het lukt ons. Altijd.

Ambitieuze leergekkies
We hebben een passie voor leren en ontwikkelen. Al sinds 1997. Dus we weten waar we het over hebben. 
Trends en ontwikkelingen? We smullen ervan. De klant ziet dat terug in vernieuwende leeroplossingen die 
werken. We combineren onderwijskunde met creativiteit en techniek. Zo maken we de ambities van onze klant waar.

Maskers af, mouwen opgestroopt 
Echt helpen, de klant vooruit brengen, dat is wat ons drijft. Verdienen komt bij ons na het toevoegen van 
waarde. Niet andersom. Samenwerken met de klant betekent samen optrekken. Intensief en op basis van 
gelijkwaardigheid. Maskers af, mouwen opgestroopt. Daarmee bereiken we het beste resultaat.

Niks is ons te gek
Net als onze klanten houden we van uitdagingen, ongebaande paden bewandelen, het onbekende tege-
moet. Dan weten we dat het spannend wordt en dat we leren. Met lef, een hoop ervaring en een frisse blik 
geven we mensen verrassende perspectieven. Beren op de weg? Wij temmen ze wel. 

Gretig

Gretig 
Avontuurlijk  
Vakkundig 
Eerlijk

Vakkundig 
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Uitgedaagd worden, verwonderd raken, verrast zijn. 
Leren kun je leren. Een organisatie groeit alleen als haar 
mensen groeien. Het ondersteunen van die ontwikkeling, 

met alles wat je daarvoor nodig hebt: daar zijn wij van.

Ook groeien met een aantrekkelijk
en futureproof leerlandschap?

Meer plezier en rendement 
met opleidingen?

Onderwijskundig ontwerp en advies

Ontwikkeling training, e-learning en blended learning

Verfrissende training met 
blijvende impact?

Turbo op leren
 én presteren

Trainingen geven en organiseren

Gamification in leren en werken

Meer weten over onze diensten? 
Kijk op: teletrain.nl/wat-we-doen 
Of fotografeer de QR code.
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Maskers af, mouwen opgestroopt


