De rol van facilitator in Learning
Communities: voorwaardenscheppend voor
onbelemmerd leren van en met elkaar
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aanpak.”

kunnen bij de facilitator terecht met al hun vragen rondom het proces. Bij
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organisaties te kijken hoe zij omgaan
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Persoonlijke en professionele

De taken van de facilitator:

motivatie

•

Lodewijk is werkzaam binnen de
specialisatie Human Resource

leervragen scherp te krijgen.
•

Development: “Wij proberen HRprofessionals op te leiden die juist

Het houden van intake-interviews met deelnemers om verwachtingen en
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

naar de ontwikkelingskant van

signaleren van knelpunten en uitdagingen, hierop adequaat reageren en

medewerkers extra deskundigheid

terugkoppelen naar projectmanagement.

meenemen naar organisaties. Mijn

•

Ondersteunen bij het koppelen van het doel van de learning community

visie is dat vanuit HR het concept van

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

een LC heel goed binnen bedrijven

formele leeractiviteit samen met experts.

kan worden ondersteund. Sterker nog:

•

HR-professionals zouden de rol van
facilitator op zich kunnen nemen. Zij

zoeken naar additionele informatie.
•

zitten hiervoor in de meest logische en
natuurlijke positie in een organisatie.”
Tot slot: Lodewijk is met de LC Gas erop!

Ondersteunen bij het verbinden met experts of andere betrokkenen,
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.

actief in de technieksector: “Maar ik
benadruk dat een LC een manier van
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