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Het project Gas erop! richt zich vooral op gezamenlijke reskilling en 
upskilling van medewerkers en organisaties die een rol spelen in 
de energietransitie. Doel is het gezamenlijk zetten van stappen om 
de energietransitie mogelijk te maken. Het doel van Gas erop! is het 
ontwikkelen van een model waarin learning communities een bijdrage 
leveren aan de energietransitie. Bas van Dongen, programmamanager 
voor het project Gas erop!: “In dit artikel belicht ik de cruciale rol van 
de facilitator in een learning community zoals Gas erop! Ook deel ik 
mijn ervaringen hoe de facilitator organiseert dat deelnemers aan 
een learning community niet gehinderd door restricties, dogma’s en 
hiërarchie van en met elkaar leren. Niet eenmalig en ad hoc, maar 
gestructureerd en geborgd.”

Een Learning Community kan feitelijk 

niet zonder facilitator in een centrale rol. 

Bas: “Als je die rol niet goed invult, is het 

lastig om je LC op gang te krijgen én aan 

de gang te houden. De facilitator speelt 

twee rollen in een LC: smeerolie in het 

proces én borgen dat er gezamenlijk 

een concreet doel, oplossing of nieuw 

inzicht wordt gerealiseerd.” De essentie 

van een LC is dat je van en aan elkaar 

leert en samen tot nieuwe inzichten 

of oplossingen komt. De inhoud 

staat niet op één, maar het leer- en 

ontwikkelproces. De facilitator borgt 

eveneens dat het onderzoeksthema 

100% uit de diversiteit van de groep 

komt en niet vanuit de facilitator zelf. 

Bas: “De LC, vanuit zijn diversiteit, heeft 

de verantwoordelijkheid om gezamenlijk 

tot nieuwe inzichten te komen. De 

facilitator moet loskomen van de 

inhoud, iedereen in zijn waarde laten 

en gelijkwaardigheid organiseren. De 

facilitator moet beslist geen inhoudelijk 

expert zijn op het te onderzoeken 

thema. Want dan wordt de groep niet 

Een belangrijke eigenschap van 

een goede facilitator is dat deze de 

uiteenlopende verschillen tussen 

de deelnemers aan de LC volledig 

neutraliseert en egaliseert: “In een LC 

heb je misschien een ervaren directeur 

van een bedrijf, een jonge leerling uit 

de Beroepsbegeleide Leerweg (BBL) 

en een docent van een ROC en van het 

hbo. En die vinden op voorhand iets van 

elkaar, zowel professioneel-inhoudelijk 

als wellicht ook persoonlijk. De facilitator 

laat de deelnemers over die aannames 

heen stappen en schept een klimaat 

waarin alle deelnemers gelijkwaardig 

participeren. Zo creëer je een sfeer 

waarin de directeur zich ineens positief 

kan verbazen over de constructieve 

inbreng van een BBL’er. Dat betekent dat 

de facilitator de deelnemers uitdaagt 

meer in de modus gezet om rond het 

gekozen thema tot de gezamenlijke 

oplossing te komen.”

Ervaren verschillen en barrières 
wegnemen

Gas erop!
Ontwerpprincipes van learning communities
als aanjager voor de energietransitie



Ook belangrijk: interventies plegen

Leren start met inventariseren

De kracht van repeterende positieve 
belevenissen

Een werkbaar idee: micro-LC’s

om eerst naar elkaar te luisteren in plaats 

van direct vragen te stellen. Wat hierbij 

helpt? Maak het thema of het probleem 

dat je in je LC onderzoekt praktisch en 

concreet. Dit slecht al direct de eerste 

barrières tussen de deelnemers. Een 

voorwaarde is wel dat je als facilitator 

een procesgerichte teamplayer bent.”

Eveneens pleegt de facilitator in een LC 

op de juiste momenten interventies. 

Bas: “Die worden ontwikkeld door 

het speciale onderzoeksteam van 

Hogeschool Saxion, Hogeschool 

Windesheim en de Universiteit Twente. 

Hiermee faciliteren zij de LC’s op een 

ideale manier. Deze interventies, ingezet 

door de facilitator, helpen het proces op 

de rails te houden zodat de deelnemers 

samen tot oplossingen komen voor het 

ingebrachte thema. Ook borgen deze 

interventies dat iedereen van elkaar en 

met elkaar leert. Door vaardigheden op 

te doen en door kennis van elkaar over 

te nemen.”

LC’s zijn vaak langlopende processen. 

Bas: “Onze aanpak wijkt daar sterk van af. 

Wij organiseren zogenaamde micro-LC’s. 

Een learning community binnen Gas 

erop! duurt tussen de 10 en 12 weken. 

Het behandelde thema moet oplosbaar 

zijn in die periode. Het voordeel is dat 

het praktisch en oplosbaar is en dat we 

elke 10 tot 12 weken samen nieuwe 

inzichten opdoen en een succes vieren. 

Door daarna opnieuw een learning 

community te organiseren, creëren 

we een keten van elkaar opvolgende 

leermomenten. Elke stap die we zetten, 

zorgt dat we leren met en van elkaar 

en opnieuw een ervaringsschakel aan 

de keten kunnen rijgen. Ook is het 

motiverend voor de deelnemers om snel 

vanuit zo’n micro-LC resultaat te zien 

en daarvan te leren. En het mooie is: 

dit leren van elkaar in een LC gaat in de 

ideale setting moeiteloos en ongemerkt. 

Een goede facilitator laat de deelnemers 

van elkaar leren zonder dat zij dit 

expliciet zo ervaren. Iedereen in een LC 

leert ván iedereen en áán iedereen. Elk 

lid kan een startpositie innemen in de 

LC die hem of haar het beste past en 

veilig voelt. Om vervolgens andere rollen 

aan te nemen naarmate het vertrouwen 

groeit.”

wat elke deelnemer komt brengen 

én halen rondom het gekozen 

thema. Als facilitator wil je van elke 

deelnemer achterhalen welke kennis 

en vaardigheden deze wil ontwikkelen 

en wat hij of zij kan komen brengen. Dit 

maken we dus heel praktisch en concreet 

evenals de aanpak vanuit micro-LC’s en 

de focus op tastbare resultaten.” Hierbij 

geeft Bas aan dat de ideale facilitator in 

dit proces een inspirerende rol vervult: 

“Bij de vraagstukken die een micro-LC 

behandelt is het de kunst de deelnemers 

op voorhand niets op te leggen, maar 

simpelweg te vragen: hoe ga jij dit 

aanpakken?”

De leerdoelen in relatie tot je LC leg je 

aan het begin vast, geeft Bas aan: “Als 

facilitator spreek je elke deelnemer 

aan de LC afzonderlijk om kennis te 

maken. Ook om te inventariseren 

Als het goed is, en Bas ervaart dit zelf 

ook in de praktijk, doen de deelnemers 

tijdens een LC allerlei nieuwe en vaak 

onverwachte inzichten op. Zoals 

het inzicht hoe leuk, inspirerend en 

nuttig het is om onbevooroordeeld 

van elkaar te kunnen leren: “Dit zijn 

fantastische momenten waarop de 

deelnemers ineens een forse leersprong 

maken zonder dat zij zich dat altijd 

expliciet realiseren.” De kunst is die 

aha-momenten te bestendigen, geeft 

Bas aan: “Daarom is de keten van 



Samenvatting belangrijkste
adviezen:

micro-LC’s zo belangrijk. We doen niet 

één interventie, maar elke keer achter 

elkaar in een serie van kleine LC’s. Zo 

creëren we de kracht van de repeterende 

positieve belevenissen op een heel 

natuurlijke manier en internaliseren de 

deelnemers die ervaring onbewust.” 

Op een gegeven moment is deze 

keten van positieve leermomenten 

geïnternaliseerd, is de deelnemer in 

kwestie in feite onbewust bekwaam 

geworden en past hij het geleerde 

toe in de dagelijkse werkpraktijk. Bas: 

“Na de LC gaan de deelnemers terug 

naar de eigen afdeling op het werk 

of op de onderwijsinstelling met 

de nieuwverworven inzichten. Zo 

worden zij idealiter ambassadeur en 

kennisverspreider.”

Kortom, de ideale facilitator neemt 

afstand van de inhoudelijke materie 

van de LC, creëert gelijkwaardigheid en 

vertrouwen tussen alle deelnemers en 

houdt altijd het praktische doel van de 

LC voor ogen: Hoe komen we binnen 

de LC in een periode van 10 – 12 weken 

met elkaar concreet tot die beoogde 

oplossing? Bas: “Daar moet je als 

facilitator continu op blijven aansturen.” 

Tot slot heeft Bas een praktisch 

ervaringsadvies voor facilitators in relatie 

tot een LC: “Maak het niet groots en 

meeslepend, maar klein en doeltreffend. 

Hoe kleiner het thema, hoe beter het 

voor het traject en project is. Die gerichte 

en overzichtelijke aanpak maakt je LC 

efficiënter, effectiever en leuker.”

“vanuit zijn diversiteit, heeft de Learning Community de 

verantwoordelijkheid om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te 

komen.”

Bas van Dongen, programmamanager Gas erop!



“Mijn rol als facilitator is borgen dat deelnemers aan een 

LC het ontwikkelingsproces vooral sámen oppakken” 

Lodewijk Witteveen, facilitator Gas erop! 

Lodewijk Witteveen MEd is 

Hoofddocent en onderzoeker 

Human Resource Development aan 

Hogeschool Saxion. Vanuit Gas erop! 

acteert hij als facilitator binnen de LC 

van Alferink Installatietechniek. Deze 

LC loopt op zijn eind en verliep door 

corona online, een complicerende 

factor. Daarnaast is Lodewijk 

momenteel bij Engberink Technische 

Installaties als facilitator actief. Deze 

LC zal binnenkort opnieuw worden 

opgestart en face-to-face worden 

georganiseerd.

Lodewijk: “Ik herken wat Bas zegt over 

het als facilitator los blijven van de 

inhoudelijke, technische uitdaging 

binnen een LC zoals Gas erop!. In mijn 

situatie geldt dat ik zelf over weinig 

technische kennis beschik, dus die 

afstand is er al van nature. Wel moet 

je, denk ik, affiniteit hebben met de 

deelnemers aan de LC. Affiniteit met hun 

passie en hun gevoel voor de materie 

waar de LC mee aan de gang gaat.” 

Lodewijk beaamt dat het scheppen 

van een vertrouwensvolle basis voor 

alle deelnemers hét fundament vormt 

onder een geslaagde LC: “Enerzijds sta je 

daar bewust bij stil, anderzijds moet dit 

proces van vertrouwen krijgen tussen 

deelnemers natuurlijk verlopen.” 

Lodewijk geeft een sprekend voorbeeld: 

“Ik dacht er bewust over na welke 

deelnemer aan de LC Gas erop! ik 

liet terugkoppelen op de resultaten 

van een afgelopen periode. Begin je 

standaard hoog in de hiërarchie zoals 

bij de projectleider, dan zal bijvoorbeeld 

een leerling-monteur niet snel met een 

aanvulling komen. Echter, start je bij de 

monteur van de werkvloer, dan zal die 

meer schroom hebben om ideeën en 

vragen te delen. Dus koos ik er bewust 

voor iemand in een middenpositie de 

openingsvraag te stellen, zodat het 

hiërarchische aspect veel minder een 

rol zou spelen. Die aanpak verweef je als 

facilitator dus als het ware in je manier 

van communiceren.”

Lodewijk: “Veel deelnemers aan een LC 

focussen op de uitkomst van het proces 

en niet primair op het van elkaar leren. 

Mijn rol als facilitator is dan borgen 

dat zij dit ontwikkelingsproces vooral 

sámen oppakken. Zo van: ik heb als 

deelnemer aan de LC een vraag en wie 

zou mij hierbij kunnen helpen? Hierbij is 

het de insteek dat deze aanpak binnen 

je LC twee opbrengsten oplevert. 

Namelijk: hoe we het nu met elkaar 

hebben bereikt, zo kunnen we het bij 

een volgende uitdaging opnieuw doen. 

Ten tweede: ik hoop dat de deelnemers 

aan de LC dit concept niet als anders 

of onderscheidend zien, maar meer als 

een praktische werkwijze om samen een 

probleem te fixen. Achteraf kan ik hen 

dan laten zien dat er vanuit het concept 

van de LC wel degelijk een structuur 

en proces achter zat. Een manier van 

werken die ze vervolgens ook voor 

andere uitdagingen als handig ervaren.”

Lodewijk ontdekte als facilitator dat 

technische medewerkers van nature op 

leren zijn gericht, maar meer gericht op 

zichzelf en minder gericht op leren van 

Verweven met je communicatie

Twee soorten opbrengsten

Blikveld vergroten



collega’s, laat staan leren van buiten de 

organisatie. Lodewijk: “Wil je innoveren 

dan is het zaak dat je buiten je eigen 

organisatie gaat kijken. Vanuit mijn rol 

als facilitator heb ik de deelnemers aan 

Gas erop! gestimuleerd om bij andere 

organisaties te kijken hoe zij omgaan 

met het onderwerp. Uiteindelijk kozen 

zij voor een eigen aanpak. Het leereffect 

is dat de deelnemers hun arsenaal aan 

mogelijkheden zelf hebben opgerekt.”

Lodewijk is werkzaam binnen de 

specialisatie Human Resource 

Development: “Wij proberen HR-

professionals op te leiden die juist 

naar de ontwikkelingskant van 

medewerkers extra deskundigheid 

meenemen naar organisaties. Mijn 

visie is dat vanuit HR het concept van 

een LC heel goed binnen bedrijven 

kan worden ondersteund. Sterker nog: 

HR-professionals zouden de rol van 

facilitator op zich kunnen nemen. Zij 

zitten hiervoor in de meest logische en 

natuurlijke positie in een organisatie.” 

Tot slot: Lodewijk is met de LC Gas erop! 

actief in de technieksector: “Maar ik 

benadruk dat een LC een manier van 

leren is die ook voor andere sectoren 

heel nuttig kan zijn, omdat het een heel 

natuurlijke methode is om ervaring, 

theorie en inzichten te delen en direct te 

integreren in een verbeterde of nieuwe 

aanpak.”

Persoonlijke en professionele 
motivatie

Een learning community wordt bij voorkeur begeleid door een (externe) 

facilitator. De facilitator begeleidt de deelnemers van de learning 

community bij hun leerproces. De facilitator is het eerste aanspreekpunt 

voor de deelnemers en voor hen het gezicht van het project. Deelnemers 

kunnen bij de facilitator terecht met al hun vragen rondom het proces. Bij 

inhoudelijke vragen helpt de facilitator de deelnemers bij de zoektocht 

naar het antwoord, bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met 

experts of andere bronnen van informatie. De facilitator is in staat om 

de groep zelf in charge te laten zijn in hun leer- en ontwikkelproces en 

nadrukkelijk een ondersteunende rol te spelen zonder te veel voor de 

ander te denken.

De taken van de facilitator:
• Het houden van intake-interviews met deelnemers om verwachtingen en 

leervragen scherp te krijgen.

• Het begeleiden van een startmeeting en follow-up sessies (wekelijks) om de 

deelnemers te begeleiden.

• Bijdragen aan groepsvorming, het vinden van een gedeeld doel, voortijdig 

signaleren van knelpunten en uitdagingen, hierop adequaat reageren en 

terugkoppelen naar projectmanagement.

• Ondersteunen bij het koppelen van het doel van de learning community 

aan teamactiviteiten (formeel en informeel), organiseren van minimaal één 

formele leeractiviteit samen met experts.

• Ondersteunen bij het verbinden met experts of andere betrokkenen, 

zoeken naar additionele informatie.

• Begeleiden van deelnemers bij individuele leervragen en deze te verbinden 

aan het doel van de Learning Community en de organisatiedoelen.

• Ondersteunen bij het verzamelen van data in de Learning Community in 

samenwerking met de onderzoekers.
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