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VUCA-wereld 

werkplek 
in 2020 

Volatiel 
Uncertain (onzeker) 

Complex 
Ambigu 

stille generatie (traditionalists) 
babyboomers 

generatie X/Nix 
generatie Y (Millennials) 

generatie Z 
persoonlijk 

werk 
persoonlijk 

werk 
plezier 

serieus/professioneel 
Visibility integrator 

Value Chain Architect 
Innovation Collaborator 

Social Transformer

mobiel 

vijf generaties 

sociale media 

gamification 

verandering supply chain-rollen 

High Impact Learning 

hulpmiddelen

implementatie

‘gap’ als uitgangspunt 

‘learning by doing’ 

Hybrid Learning 

gezamenlijk

leerplatform

trainers/instructeurs 

leerervaringen

trainingsmateriaal

mindmaps

test/pilot 

uitrol

meten voortgang 

programma-evaluatie

trainingsfaciliteiten

programmaontwikkeling

eBased
klassiek

bedrijfscases

bestaande mindmaps 
mindmaps ontwikkelen in training 

binnen bedrijf 
extern 

feedback eerdere deelnemers 
input trainers 

input bedrijf 

Learner marketing 
management support 

Learner reward &feedback 

validatie 
certificering & diploma’s

individueel

motivatie

blokkades 

Supply Chain 

Personeelszaken

overige afdelingen 

strategie huidig 
toekomstig 

waarde supply chain-training 
kosten supply chain-training 

instapbehoeften 

ontwikkelingbehoeften 

kennis 
vaardigheden 
competenties 

tijd 
geld/budget 
ambitie 
persoonlijke omstandigheden 

intrinsiek

extrinsiek

Maslow-hiërarchie van behoeften 

zelfontwikkeling 
inzetbaarheid (‘employability’) 
promotie/carrière 
ontwikkeling CV 

lichamelijk 
veiligheid en zekerheid 
saamhorigheid 
waardering, erkenning en zelfrespect 
zelfverwerkelijking 
zelftranscendentie

afdelingsgericht

waarde leren & ontwikkelprogramma 

lijn vs. staf 
managementniveau 
expertniveau

werving 
ontwikkeling 
beoordeling/prestatiemeting 
verloop

productiviteit organisatie 
transformatie 
groei organisatie

Specifiek 
Meetbaar 
Acceptabel 
Realistisch 
Tijdgebonden 

leerdoelstellingen

individuele leerstijlen 

bereik & intensiteit 

leerkeuzes

ondersteuning op de werkplek 

ontwerp training 

VAK

cyclus Kolb 

SMART

leerdomeinen
competenties

kennis
vaardigheden

e-learning 

‘face to face’ leren 

Blended Learning 

1:1 
1:n 

synchroon webinars 
online coaching

training 
coaching

70:20:10 
vrije keuze samenstelling 

asynchroon

Visueel 
Auditief 
Kinesthetisch 

reflecteren 
ervaren 
conceptualiseren 
experimenteren 

soft skills 
hard skills 

formeel vs. informeel 
passief vs. actief          Learning by Experience 
traditioneel vs. zelfregie 
eigen tempo vs. vaste tijdsplanning 
individueel vs. team/groep 
curriculum vs. als ‘snack’ leren 
standaard vs. op maat organisatiecultuur en sfeer 

motivatie 
sociaal netwerk 
mogelijkheden om te oefenenautonomie leerling 

connectiviteit 
doel 
feedback 

behoefte creëren 
verduidelijking ‘sense of urgency’ 

in teamverband 
individueel met interactie van peers in netwerk 

individueel met interactie trainer/coach 

training 
advies 

coaching 

bibliotheek aan kennis 
LMS-platform

supply chain-experts 
lokaal 

internationaal 

serious games 

computersimulaties 
rollenspellen 

portals 

Beer Game 
Involvation (bord)spellen 

PowerPoint 
op papier 

The Fresh Connection 
The Cool Connection 

Door grote ontwikkelingen in de 
wereld en in het vakgebied van supply 
chain management moet leren als een 
continu proces worden gezien. Omdat 
daarnaast elke persoon en organisatie 
uniek is, wordt het ontwikkelen en 
implementeren van een effectief 
leerprogramma nog lastiger. Supply 
Chain Magazine en adviesbureau 
Involvation hebben daarom een 
mindmap voor supply chain learning 
ontwikkeld met een praktische 
routebeschrijving en waarschuwende 
verkeersborden.

Mindmap voor Continuous Supply Chain Learning

mindmap manual 
dat ‘blended learning’ de toekomst heeft: 
zeventig procent op werkvloer, twintig met 
collega’s en tien procent in een formele 
leeromgeving. Als iets ervaren wordt en 
herkenbaar is, beklijft het. Wil het infor-
mele leren op de werkplek echter een 
kans krijgen, dan zal dit moeten worden 
ondersteund: check

Het uiteindelijke doel is een effectief 
leerprogramma op maat daadwerkelijk 
te implementeren om de gewenste leer-
doelstellingen te bereiken. Wat is hierbij 
de juiste leerinterventie? Een training, 
een leerprogramma, een adviestraject 
of coaching? Voor leren met een hoge 
impact zijn hulpmiddelen, structuur en 
feedback nodig. Betrokkenheid verdient 

aparte aandacht om te zorgen dat mede-
werkers daadwerkelijk deelnemen aan het 
leerprogramma. Het meten van voortgang 
in het leerproces zorgt ervoor dat het 
programma de gewenste resultaten ople-
vert bij medewerkers in hun dagelijkse 
werk: act

De militaire wereld kenmerkt de huidige 
wereld als VUCA: volatiel, onzeker (‘uncer-
tain’), complex en ambigu. Deze snel 
veranderende onzekere wereld dwingt 
bedrijven om anders te werken en te leren. 
De werkplek verandert ook aanzienlijk 
door de opmars van mobiele apparaten 
(smart phones, tablets, etc.), social media 
en de vervaging tussen werk en privé. 
Daarnaast is ‘gamification’, toepassing van 

spelvormen, enorm in opkomst niet alleen 
als vrijetijdsbesteding, maar ook voor het 
werk. En aangezien de samenstelling van 
werkpopulatie sterk aan het veranderen is, 
moeten bedrijven hoge eisen stellen aan 
opleiding en continue vorming: plan

Waarom moeten medewerkers eigenlijk 
leren? Voor eigen ontwikkeling of die van 
het bedrijf? Per individu kan de motivatie en 

de mogelijke blokkade om te leren verschil-
len. Voor de verschillende bedrijfsafdelin-
gen lopen de leerbehoeften ook uiteen. De 
afdeling Personeelszaken ziet opleiding 
en leren als een onderdeel van de hele 
‘levenscyclus’ van een employee gedu-
rende het dienstverband, waarbij de kosten 
en de baten van het leren essentieel zijn. 
Leren en ontwikkelen vanuit verschillende 
invalshoeken bekijken is noodzakelijk om 

tot de uitwerking van specifieke leertrajec-
ten te komen: do

Het ontwerp van een goed leerprogramma 
begint met het scherp (SMART) definiëren 
van de leerdoelstellingen, afhankelijk van 
het leerdomein en de individuele voorkeu-
ren en leerstijlen. Tussen de methodes 
van leren bestaan verschillen in bereik en 
intensiteit. Onderzoek en ervaring leert 

Bedenkers mindmap:
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