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Inleiding 
 
Deze handreiking geeft praktische tips en tools om het leren in netwerken te stimuleren. Het leren kan 
effectiever en tot meer rendement leiden als je rekening houdt met hoe mensen leren. De principes van 
het breinleren helpen daarbij en zijn in deze handreiking als kapstok gebruikt voor het netwerkleren.  
 
 

(bron: R.van Dinteren (2010) Ons brein  leert altijd op de werkplek) 
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1 Veiligheid 

Elke deelnemer is een bron van kennis en inspiratie, voor zowel de inhoudelijke onderwerpen als de 
sociale interactie. Als we ons veilig voelen in een groep, durven we onszelf te laten zien. Door ons 
authentieke zelf in te brengen in het netwerk, zijn we van waarde voor anderen en durven we onze 
eigen leervragen te stellen. Als iemand zich onveilig voelt, creëert het stress, dat blokkeert het leren. 

 

1.1 Tips om aan de veiligheid te werken  
 

1. Besteed niet alleen bij aanvang, maar zeer regelmatig tijd aan kennismaking.  
• Maak kennis op inhoud van het werk, maar wissel ook andere info uit bijvoorbeeld over 

hobby’s, eigenschappen, ervaringen en wensen. Zo vind je overeenkomsten, dat geeft 
vertrouwen. En je benoemt verschillen, dat biedt inspiratie. Je ontdekt welke kennis je 
met wie kan delen, dat verstevigt de relatie in het netwerk.  

 
2. Communiceer waarderend dat is leuker en voelt veiliger, waardoor de openheid toeneemt.  

• Laat deelnemers hun goede voorbeelden inbrengen. Dat geeft een gevoel van trots en 
voelt veilig, omdat je er veel van weet. Bovendien wordt de interesse van anderen als 
waarderend ervaren.  

• Positief omdenken van problemen helpt om andere oplossingsmogelijkheden te vinden. 
Bijvoorbeeld: hoe komt het dat het voorheen zo goed ging, in plaats van hoe komt het 
dat het nu misgaat? 

 
3. Werk aan gelijkwaardigheid en eigenaarschap voor alle deelnemers aan het netwerk.  

• Besteed niet alleen aandacht aan de inhoudelijke vraagstukken, maar bespreek met 
elkaar regelmatig ook het proces. Deelnemers bepalen zelf: aanpak en frequentie van 
het contact, maak dus met elkaar de afspraken expliciet en concreet.  

• Varieer in werkvormen, omdat deelnemers meestal verschillende leerstijlen hebben. 
Toets regelmatig bij elkaar of de aanpak passend is. 

• Maak af en toe een rondje waarbij iedereen expliciet aan het woord komt, zodat iedereen 
zich gehoord en gezien voelt. Vooral als het gaat over hoe je invulling wilt geven aan het 
netwerk.  

• Werk af en toe ook in subgroepen. Dat helpt deelnemers die wat minder assertief zijn 
om aan bod komen. 
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2 Voeding 

Om te leren moet de nieuwe kennis aansluiten bij kennis en ervaringen die je al hebt. Dat is je 
voedingsbodem. Anderzijds moet de nieuwe kennis ook uitdagend zijn, je nieuwsgierigheid 
aanwakkeren, nieuwe perspectieven bieden. Dat motiveert je om er meer van te willen weten. Wat voor 
de één nieuw is, is voor de ander gesneden koek. Zoek hierin naar balans in de groep in de onderwerpen 
die besproken worden. Daarnaast is ‘sense’ en ‘meaning’ van belang. Je moet de nieuwe kennis 
begrijpen en het moet relevant voor je zijn. Dan valt het in vruchtbare aarde. Daarnaast zijn, zuurstof, 
gezond eten en voldoende rust als voedingsbronnen van belang om de aandacht erbij te houden. 

 

2.1 Tips voor ‘voeding’ in het lerend netwerk 
 

4. Laat deelnemers in beeld brengen of uitwisselen wat ze al weten of vinden van een bepaald 
onderwerp. Benut bestaande kennis, maar ook ervaringen en visies. Deze kunnen gaan over 
werk, maar kunnen ook ontstaan uit hobby’s, activiteiten, relaties met anderen etc.  

 
5. Mensen worden uitgedaagd om te leren als ze ergens verbaasd over zijn of als hun 

verwachtingen worden verstoord. Als iemand op het verkeerde been wordt gezet, gaat hij 
daarover vragen stellen. 

 
6. Zelf op zoek gaan naar iets wat verborgen ligt daagt ook uit. Je kunt bijvoorbeeld in plaats van 

het uitnodigen van een deskundige, de netwerkdeelnemers zelf laten zoeken naar het 
antwoord. 
 

7. Daarnaast worden mensen nieuwsgierig als er een open einde is, iets wat nog niet af is. 
Iemand die een stapje verder gaat (zone van naaste ontwikkeling) of laat zien dat een aanpak 
nog mooier of beter kan. Dit nodigt uit om het verder op onderzoek te gaan.  
 

8. Daarnaast ontstaat leren ook door vragen stellen. Einstein gaf aan: ik ben niet geleerd, ik ben 
nieuwsgierig en stel veel vragen. Uitnodigen en mogelijkheden creëren om veel vragen te 
stellen helpt het leren voor zowel de vragensteller als degene die de antwoorden geeft. Iemand 
interviewen is voor het netwerk vaak interessanter dan passief luisteren naar een presentatie.  

 
9. Tips voor de ruimte: zorg dat er voldoende ruimte is om te kunnen bewegen, lopen en van 

houding veranderen. Check of mensen pauzes en frisse lucht nodig hebben. Tijd en aandacht 
besteden aan het eten en drinken helpt het netwerk ook in het verstevigen van de relatie. 
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3 Voelen en emotie 

In de reclamewereld weten ze het al lang. Een boodschap koppelen aan een gevoel, zorgt ervoor dat 
het blijft hangen. Emoties spelen een grote rol bij het leren. Ze bepalen onder andere of iets van het 
korte naar het lange termijn geheugen gaat. Bijvoorbeeld door het aanmaken van dopamine (blij, korte 
euforie), endorfine (volhouden, er zin in houden) serotonine (trots, hier hoor ik graag bij, complimenten 
delen) oxytocine (ik voel me gezien en gehoord). Gevoelens die verbindingen maken in de hersenen 
waardoor je beter leert. Wees je ervan bewust dat uit de comfortzone gaan, voor de een als leuk en 
uitdagend kan worden ervaren en voor de ander als bedreigend. Geef ruimte aan deelnemers om daarin 
eigen regie te houden. 

 

3.1 Tips om leren aan emotie te koppelen 
 

10. Om aandachtig aanwezig te zijn bij het onderwerp en de netwerkdeelnemers helpt het, bij de 
start even ‘in te checken’.  Inchecken om te focussen op het moment en andere gedachten los 
te laten. 
 

11. Breng iets verrassends in, iets grappigs of iets persoonlijks en maak gebruik van beelden, 
filmpjes of muziek die raken aan emotie. 

 
12. Zorg voor “dopamine momentjes” en maak het af en toe spannend: bijv. een wedstrijdelement, 

iemand in het zonnetje zetten (applaus of confettikanon) of iets lekkers meenemen.  
 

13. Afwisseling daagt uit.  Dat kan door verschillende werkvormen, maar ook door verschillende 
leeromgevingen. Een leeromgeving waar je kan zitten, maar ook kan bewegen, rond kan 
lopen, in verschillende subgroepen kan werken is handig. Daarnaast kun je ook afwisselen in 
locatie waar de meeting plaats vindt. Mogelijk gekoppeld aan een bedrijfsbezoek of andere 
invulling die past bij de leervraag.   
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4 Verbinden 

Het leren in netwerken is bij uitstek een vorm van leren in verbinding. Het verbinden met anderen, met 
andere perspectieven, invalshoeken en benaderingen helpen om anders naar je eigen vraagstuk te 
kijken. Door het delen van je vraagstuk verbinden anderen hun ideeën, ervaringen, kennis en talenten 
aan jouw onderwerp en mogelijk ook weer hun eigen netwerk. Dat zorgt voor nieuwe oplossingskansen. 
Hoe meer zintuigen we tegelijk gebruiken bij het leren, hoe makkelijker we onthouden. Voor het maken 
van verbindingen is het van belang focus te houden. Het vinden van een gezamenlijke 
‘middelpuntzoekende strategie‘  zorgt ervoor dat ondanks de vele verbindingen die je kunt maken, 
helder blijft wat je met elkaar deelt in het netwerk. 

 

4.1 Tips voor verbinden in een netwerk 
 

14. Activeer meerdere zintuigen: werk met beeld, geluid,  tekenen, vloggen of bouwen met 
legoblokjes om samen op een andere manier vorm te geven aan het onderwerp 
 

15. Teken een netwerkkaart, waarin je laat zien welke perspectieven je in de groep hebt aan de 
hand van de leervraag. 
 

16. Zoek naar de ‘middelpunt zoekende strategie’ een verbindend element waar alle deelnemers 
het over eens is. Concreet genoeg om te worden begrepen en abstract genoeg om er je eigen 
invulling aan te kunnen geven, bijvoorbeeld “we willen meer eigenaarschap voor medewerkers” 
of “het moet de bewoners iets opleveren”.  
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5 Verwerken 

Het brein heeft tijd en ruimte nodig om informatie te verwerken. Herhaling helpt om nieuwe kennis te 
koppelen en een plek te geven. Het brein selecteert welke informatie wel en niet wordt toegelaten, 
verwerkt en opgeslagen. Je kunt zelf een filter aanbrengen door je te focussen op dat wat je wilt weten. 
Door dit scherp te houden kunnen willekeurige, ongewone combinaties van ontmoetingen leiden tot 
nieuwe interessante kennis. 

 

5.1 Tips voor verwerken in een netwerk 
 

17. Werk vanuit een urgent en dringend vraagstuk in verrassende ontmoetingen. Besteed bewuste 
aandacht aan wat je precies zoekt. 
 

18. Zorg voor rust en verwerkingstijd. Plan de bijeenkomsten en het aanbieden van nieuwe 
informatie niet te snel achter elkaar, zodat het verwerkt kan worden. Wacht ook niet te lang, 
waardoor het wegzakt of de urgentie verdwijnt. 
 

19. Herhaal door in latere bijeenkomsten te refereren of terug te komen op eerder besproken 
onderwerpen. Eindig bijvoorbeeld, met de quote van de dag die je samen bedenkt omdat het 
samenvat wat de opbrengst was. Daar kun je de eerst volgende keer weer mee starten.  
 

20. Maak verbinding met de werkpraktijk, zodat de kennis makkelijker kan worden toegepast. 
Beantwoord bijvoorbeeld de volgende vragen: 

• Wie heb ik nodig in mijn organisatie om mijn nieuwe kennis toe te kunnen  passen? 
• Wat heeft die persoon of afdeling nodig om hierin mee te gaan? 
• Hoe kan ik dat aanpakken? 
• Kan iemand uit mijn leernetwerk mij helpen om dat voor elkaar te krijgen? 
• Wil ik voor een volgende bijeenkomst iemand meenemen uit mijn organisatie, zo ja 

wie en met welk doel?   
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