
Leren van je dagelijkse werk

Wees duidelijk dat je eerlijke feedback wilt. 
Focus op de toekomst en niet per se op het verleden. 
Probeer echt te begrijpen wat iemand zegt. 
Luister zonder te oordelen. 
Schrijf op wat collega’s zeggen! 

Neem na elke grote activiteit die je doet 30 seconden de tijd om je
belangrijkste ervaring op te schrijven. 
Neem na elke dag 5 minuten de tijd om een ‘Vandaag heb ik geleerd’-lijstje
te maken. 
Neem op de terugweg naar huis 10 minuten de tijd om terug te kijken op je
werkdag aan de hand van de vraag: wat neem ik mee van vandaag? 

Leren van je dagelijkse werk begint bij jezelf: je staat open om te leren hoe je
iets beter, meer, minder of anders kan doen. Welke dingen helpen je daarbij?  

Vraag om feedback 
Een van de allerbelangrijkste dingen om te leren van je dagelijkse werk is
feedback vragen. Dit kan best spannend zijn, maar goede feedback start bij
het vragen van feedback en niet bij het geven van feedback. Hoe vraag je
feedback die echt helpt?  

 
Het managen van je manager 
Vaak gaat het over hoe jouw leidinggevende leiding aan jou kan geven, maar
andersom is net zo belangrijk! Om te leren van je dagelijkse werk helpt het om
goed scherp te krijgen wat je manager van jou verwacht. Daar heb je zelf
invloed op. Probeer eens te achterhalen wat de belangrijkste motivaties van je
leidinggevende zijn, hoe hij of zij graag werkt en op welke manier je van hem of
haar kunt leren. Ga vooral zelf op zoek naar wat de verwachtingen zijn en
bouw actief aan je relatie met je leidinggevende. Dit gaat je enorm helpen in je
dagelijkse werk! 
 
Kijk dagelijks terug  
Leren gebeurt niet alleen maar door je werk te doen. Het leren ontstaat
wanneer je er actief op terugkijkt. Waarom zou je dat doen? Terugkijken helpt
om de ervaring productiever te maken. Het helpt om meer zelfvertrouwen op te
bouwen als je iets wilt bereiken. Het helpt je om fouten op te sporen en deze
niet nog een keer te maken. En het levert je vooral nieuwe perspectieven op je
dag op! Je kunt op verschillende manieren dagelijks of wekelijks reflecteren:  

 
Om nog meer impact te hebben van je reflecties, deel ze met je collega’s!
Helemaal leuk als je samen met andere collega’s elke dag actief terugkijkt! 



Leren door zelf te ontdekken

Te lezen: een artikel, blogpost, boek samenvatting, krant en dergelijke; 
Iets te kijken of te luisteren: een video, podcast en dergelijke; 
Iets te doen: oefenen van een nieuwe vaardigheid, tool, instrument en
dergelijke; 
Interactie met professioneel netwerk op te zoeken: via sociale media,
vakbond of beroepsvereniging. 

Waarom is het eigenlijk belangrijk dat we zelf continu leren? Het is in de
huidige tijd niet langer alleen de taak van je corporatie om je te voorzien van
alles wat je nodig hebt om bij te blijven in je werk. Er bestaat niet langer zoiets
als een baan voor het leven – alleen een leven van banen – dus het is aan
iedereen om zijn kennis en vaardigheden voortdurend bij te werken en een
levenslange leerling te worden. Op de hoogte blijven van trends en nieuwe
ontwikkelingen in je sector en beroep en nieuwe manieren van werken kennen,
helpen je om bij te blijven en je werk goed te doen. Hoe kun je leren door zelf
actief te ontdekken? 

Start een dagelijkse leergewoonte 
Een gemakkelijke manier is om elke dag 20-30 minuten te besteden aan leren.
Dit kun je doen door:  

 
Dit zijn relatief gemakkelijke zaken om op te pakken. Maar er zijn zeker meer
dingen die je kunt doen om te leren door zelf te ontdekken. Je kunt actief op
zoek gaan naar een coach of mentor in je organisatie, een nieuw project
oppakken of bijvoorbeeld met iemand meelopen in de organisatie om meer te
leren over zijn of haar werk. 
 
Zet je leerantenne aan 
Het is belangrijk om scherp te zijn op hoe je interessante kennis en informatie
kunt vinden en opslaan. Zo kun je bijvoorbeeld regelmatig via Google zoeken
op belangrijk nieuws over voor jou belangrijke onderwerpen. Of je kunt je
abonneren op nieuwsbrieven. Alle informatie die je via diverse (online) kanalen
vindt, kun je vervolgens handig opslaan in een soort kennisbank die je zelf kunt
maken op je eigen laptop. Zo kun je zaken later gemakkelijk terugvinden! 



Leren van en met collega's

Vaak lijkt kennis die je hebt vanzelfsprekend, maar dat is het niet! Je zult
verrast zijn door wat andere collega’s weten. 
Als het onderdeel is van je dagelijkse werk, mis je vrijwel niets wat
belangrijk is. 
Kennisdeling helpt je om je werk beter te doen, maar ook in je verdere
loopbaan. 
Delen van kennis helpt je team en je organisatie als geheel om echt een
stap te zetten. 

Ga op zoek naar collega’s met eenzelfde doel. 
Kies een (online) platform. 
Bepaal wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Experimenteer met wat wel en niet werkt. 
Maak afspraken over hoe er gedeeld wordt met elkaar. 

Lunch & Learns 
Boekenclub 
Benen-op-tafelsessie 
Netwerkevenement. 

Leren van en met collega’s is een zeer krachtige vorm van leren. Twee weten
meer dan een, dus als je echt een stap verder wil komen, dan zijn je collega’s
belangrijk om van te leren.  

Deel kennis 
Het allerbelangrijkste is om na te gaan hoe je met je collega’s kennis kunt
delen, uitwisselen en verdiepen. Iedereen heeft zijn eigen manieren van werken
en inzichten krijgen. Belangrijk is die van elkaar te weten en te kennen om er
zelf je voordeel mee te doen. Dit kan in dagelijkse overleggen, maar ook via
kennisdeelsessies of via online sociale platformen. Waarom kan actief kennis
delen je helpen? 

 
Ga op zoek naar vakgenoten 
Naast je collega’s in je team kun je actief op zoek gaan naar collega’s die met
eenzelfde thema bezig zijn of die met jou een passie delen. Zo’n groep heet
ook wel een community of practice. Daarbij leren deelnemers hoe ze het beter
kunnen doen door regelmatig met elkaar om te gaan en kennis uit te
wisselen. Hoe zet je zoiets op?  

 
Het op deze manier samenwerken met collega’s of vakgenoten kan je enorm
helpen om verschillende perspectieven te krijgen op je dagelijkse werk!
Binnen de corporatiesector zijn er al diverse initiatieven waaraan je kunt
deelnemen. 
 
Bezoek of organiseer ‘leerevenementen’ 
Informele bijeenkomsten met collega’s leveren vaak verrassende inzichten op.
Je kunt deze zelf organiseren of binnen je organisatie op zoek gaan naar
dergelijke evenementen. Denk bijvoorbeeld aan:  


