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• Camera aan; microfoon alleen aan als je de beurt hebt 
(onderaan links)

• Raise hand als je iets wilt zeggen – en lower hand daarna 
(bij Reactions - onderaan rechts) 🤚

• Om alle deelnemers te zien: switch van speaker naar 
gallery view (bovenaan rechts)

• Sluit alle andere programma’s, behalve je browser

ZOOM-ETIQUETTE



• Doel van dit platform:

Kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering 
op het gebied van (levenslang) ontwikkelen van de 
medewerkers in de sector

• Doel dit jaar:

In het kader van het jaarprogramma Visie op hybride 
werken ontwikkelen van een visie op leren en ontwikkelen 
in een toekomstige hybride werkomgeving
• Twee bijeenkomsten voor beelden en ervaringen

• Appgroep voor vragen en informatie

• Werkgroepen voor verdieping?

• …?

PLATFORM OPLEIDINGSPROFESSIONALS 2021

https://hrm.aenowaterschappen.nl/nl/thema/Platform-opleidingsprofessionals
https://hrm.aenowaterschappen.nl/nl/jaarprogramma


• Check-in

• Opbrengsten van deze tijd

• Oriëntatie op ‘hybride leren’

• Pauze

• Scenario’s voor de toekomst

• Voorbeelden van nieuwe leervormen

• Pauze

• Van visie naar praktijk

• Check-out

AGENDA



Waarvan ben jij een hybride?

• We maken een rondje, op alfabetische volgorde:

“Ik ben/doe dit, maar ook dat”

CHECK-IN



OPBRENGSTEN VAN DEZE TIJD



Welke conclusies trek jij uit de verkenning?

• Bijvoorbeeld:
• Online werken is snel opgepakt

• Online leeractiviteiten kwamen -eindelijk- van de grond

• Verbinding en ontmoeting zijn lastig vorm te geven

• Vragen over de focus en kwaliteit van HRD werden actueel

Wat zou je hiermee willen doen?

LEREN IN TIJDEN VAN CORONA



Wat van de afgelopen periode wil je behouden en versterken 
op het gebied van leren en ontwikkelen?

• We werken in twee stappen:

1. Volg eerst de link in de chat naar Padlet en voeg al je 
goede ervaringen toe (op aparte post-its)

2. Wissel vervolgens in tweetallen met elkaar uit -over 
verkenning en Padlet- in een break-out room (10 minuten)

WAARDEVOLLE LEERPRAKTIJKEN

https://padlet.com/judith_barneveld/c9zemro25u8em5yy


Behouden:

• Online trainingen en workshops wanneer het kan -vaker dan we dachten!-
vanwege laagdrempeligheid en efficiëntie (geen reistijd, beter in te plannen)

• E-learning (GoodHabitz)

• Webinars waarin collega’s kennis delen

• Grote events online, met veel deelnemers

• Opnames van online leeractiviteiten, om terug te kijken en voor groter bereik

• Podcasts

• Online overleg, met aangepaste vergaderetiquette

• Inspirerend leidinggeven op afstand, met aandacht voor welzijn en vitaliteit

Versterken:

• Verder ontwikkelen en verbeteren (aanpassen aan situatie, flexibel blijven), 
verder stimuleren en organiseren

• Combineren met ontmoetingen

WAARDEVOLLE LEERPRAKTIJKEN: SAMENVATTING



ORIËNTATIE OP ‘HYBRIDE LEREN’



• Wat bedoelen we met hybride leren en wat bereiken we ermee?

• Hoe kunnen we vanuit een visie werken, die samenhang brengt 
tussen allerlei losse elementen?

• Wat zijn concrete kansen en mogelijkheden in het hier en nu?

• Hoe geef je online leren effectief vorm? Hoe verbind je werken en 
leren daarbij? Hoe houd je het leuk?

• Welke vaardigheden (technologisch, communicatief) worden van 
belang bij hybride (samen)werken en hoe leer je die?

• Hoe kunnen we meer gebruik maken van de digitale middelen?

• Hoe zorg je voor een groepsgevoel als mensen elkaar maar heel 
beperkt zien, zodat ze van elkaar leren?

• Hoe bereik je medewerkers die minder digitaal vaardig zijn of voor 
hun werk niet regelmatig met computers werken?

VRAGEN OVER HYBRIDE LEREN



• Hybride leren = leren in een situatie waarin werk structureel 
zowel op kantoor als thuis of elders plaatsvindt

Voegt hybride leren iets toe aan het ‘oude’ leren?

• Ja, ik zie zeker kansen en mogelijkheden (uitslag: 93%)

• Nee, het wordt in mijn ogen alleen maar ingewikkelder

• Ik kan me er nog weinig bij voorstellen (uitslag: 7%)

BETEKENIS VAN HYBRIDE LEREN



Verzameld op Padlet:
• En online én op kantoor
• Online waar het kan, in real life waar het moet
• Oók bij persoonlijke competenties en bij leren door te doen!?
• Online oefenen met gedrag met een acteur
• Digitale informatievoorziening vanuit eigen studio
• Gamification
• Kans voor blended leren
• Uitdagingen bij techniek, creativiteit, aanpassingsvermogen, 

zelfdiscipline en verbinding
• Vraagt om andere manier van werken voor medewerkers en 

leidinggevenden

ASSOCIATIES BIJ HYBRIDE LEREN

https://padlet.com/judith_barneveld/2igray9u0fdj29xd




SCENARIO’S VOOR DE TOEKOMST & 
VOORBEELDEN VAN NIEUWE LEERVORMEN



SCENARIO’S VOOR DE TOEKOMST

technologieechte mensen

gepersonaliseerd

strategisch

Wandelcoaching

Oefenen in kleine 
groepen

1

GoodHabitz

Platform vitaliteit

Filmpjes ter 
ondersteuning in 

het werk
2

Virtuele 
watersafari

Webinars 
leidinggeven op 

afstand

Community 
Omgevingswet

3Elkaar helpen (bij 
digitalisering)

Kennisboulevard 
(21e eeuwse 

vaardigheden)

Adviesgroepen

4



1. Natuurcoaching Zin!
Peter Steenkamer, Waternet

2. Platform Holland Fit
Jiska van Leeuwen, Hoogheemraadschap van Rijnland

3. Virtuele watersafari
Kees Stoutjensdijk, Waterschap Hollandse Delta

4. Adviesgroepen
Adrienne Weel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

ZAADJES VOOR DE TOEKOMST





Marenthe de Bruijne

Creasense

marenthe@creasense.nl

+31 6 54 700 120

ZIN!

http://www.creasense.com/
http://marenthe@creasense.nl


2. JISKA: HOLLAND FIT

















http://e.steenbakkers@hollandfit.nl


• tsuru.nl/coaching-app

“De Coaching App van Tsuru coacht medewerkers persoonlijk en 
dagelijks op 5 leefstijlgebieden”

ALTERNATIEF VITALITEITSPLATFORM

https://tsuru.nl/coaching-app


• Wil je zelf op safari?

• Meld je aan voor een mini-uitvoering via Zoom bij 
K.Stoutjesdijk@wshd.nl

3. KEES: VIRTUELE WATERSAFARI

http://K.Stoutjesdijk@wshd.nl


4. ADRIENNE: ADVIESGROEPEN



Hoe zou je in dit kwadrant mensen opleiden?

• Vier kwadranten, vier break-out rooms, vier begeleiders

• Je draait met je groepje elke tien minuten door

• Ga -binnen de assen- helemaal los!

CARROUSEL





1. ECHTE MENSEN / GEPERSONALISEERD



2. GEPERSONALISEERD / TECHNOLOGIE



3. TECHNOLOGIE / STRATEGISCH



4. STRATEGISCH / ECHTE MENSEN



VAN VISIE NAAR PRAKTIJK



Wil je resterende vragen helpen voorbereiden voor de 
volgende keer?

• Volg de link in de chat naar Padlet en
• Voeg nieuwe onderwerpen toe die je belangrijk vindt

• Zet je naam in een comment bij een onderwerp dat je wilt 
helpen voorbereiden of

• Like de onderwerpen die je aanspreken

VERVOLGVRAGEN

https://padlet.com/judith_barneveld/mr9nw7caa84vdu4h


VERVOLGVRAGEN: VOORKEUREN
Voorkeuren Onderwerpen

❤❤❤❤❤❤❤❤
Anne wil meedenken

Samen online leeractiviteiten aanbieden, zorgen voor verbinding tussen 
waterschappen, krachten bundelen 

❤❤❤❤❤❤❤ Hoe bereik je medewerkers die minder digitaal vaardig zijn of voor hun 
werk niet regelmatig met computers werken?

❤❤❤❤❤ Welke vaardigheden (technologisch, communicatief) worden van belang 
bij hybride (samen)werken en hoe leer je die?

❤❤❤❤
Heleen wil meedenken

Hoe zorg je voor een groepsgevoel en voor verbinding met de organisatie 
als mensen elkaar maar heel beperkt zien, zodat ze van elkaar leren?

❤❤❤❤ Hoe vergroten we de focus en kwaliteit van HRD?

❤❤❤ Kunnen we met elkaar daadwerkelijk komen tot een visie op hybride leren 
en ontwikkelen (op papier)? Uit te werken in werkgroepen of online?

❤❤ Hoe geef je online leren effectief vorm? Hoe verbind je werken en leren 
daarbij? Hoe houd je het leuk?



• Mini Watersafari (Kees – ook voor whiskyproeverij 😉)

• Uitleg Maester (Peter & Willeke) – zie hierna

VERDIEPINGSMOGELIJKHEDEN



NAAR EEN E-LEARNINGS COMMUNITY WATERSCHAPPEN?

Dinsdag 13 april 14.30 – 16.30 uur
Peter Steenkamer (Waternet) en Willeke van Meeteren (Rivierenland)

• Online platform Maester

• Ervaringen Peter en Willeke rond e-learnings Omgevingswet

• Ideeën voor een e-learnings community waterschappen

 Aanmelden via Aenowaterschappen

 Je ontvangt aparte e-mail hierover

https://maester.com/
https://hrm.aenowaterschappen.nl/nl/aeno_activiteit/Naar-een-online-e-learnings-community-waterschappen-online


Wat was vandaag waardevol voor jou? Met name voor:
• Kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering

• Visie op leren en ontwikkelen in een hybride werkomgeving

• Zet je antwoord in de chat

CHECK-OUT



Leuk dat je erbij was!


