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INTRODUCTION 
WANNEER IS DE BESTE 
TIJD OM TE LEREN? 
Dr Todd Conklin 

Wanneer we de dagelijkse praktijk 
willen begrijpen, lijkt het me dom dat 
we, vanuit ons historisch begrip van

veiligheidsmanagement, ongevallen hebben 
bestudeerd om te proberen te definiëren hoe 
normaal werk eruit ziet. Achteraf bezien lijkt dat 
op een fundamenteel niveau belachelijk maar zo 
hebben we het altijd gedaan. In werkelijkheid is 
het uitgangspunt dat Eric Hollnagel maakt zo 
prachtig, dat niet moeten bestuderen hoe het fout 
gaat, maar hoe het goed gaat in het dagelijks 
werk.

Door te begrijpen hoe werk goed gaat, krijgen we de mogelijkheid om op een 
preventieve of interveniërende manier te kijken naar het werk dat wij doen en de 
systemen die wij hebben. Dit doen we op basis van de dagelijkse praktijk en ongeacht 
waar we ons in de organisatie bevinden.

De dagelijkse praktijk is waar de dingen gebeuren. In feite brengt u het overgrote deel 
van uw tijd door in het dagelijkse werk. Het aantal successen dat u hebt afgezet tegen 
het aantal mislukkingen dat u hebt, is heel opmerkelijk. U hebt veel meer successen dan 
mislukkingen. 

Het ongeval schuilt in het dagelijks werk
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Het lijkt er dus op dat het veel gezonder is om ons te verdiepen in het dagelijkse werk, 
om te begrijpen wat er echt gebeurt als werk gedaan wordt. En we moeten niet wachten 
op de extremen, ofwel de super hoge successen of de super lage mislukkingen om te 
proberen ons voor te stellen en te beschrijven hoe alledaags werk eruit ziet. Want niet 
elke dag is de beste dag. En godzijdank, is niet elke dag de slechtste dag. 

In feite zijn de meeste dagen gewoon zo. En de mogelijkheid om deze informatie vast te 
leggen heeft ons van oudsher afgeschrikt, omdat we denken: als er niets interessants 
gebeurt, dan is er duidelijk ook niets interessants aan de hand, maar op dat punt heeft de 
nieuwe kijk op veiligheid ons echt geholpen in te zien dat dat gewoon niet waar is. 

Het geloof dat wanneer er geen rook is, er ook geen vuur zal zijn omdat er niets 
interessants is gebeurd, is een overtuiging die fundamenteel verkeerd is. Elke dag doen 
mensen op de werkvloer iets dat echt belangrijk is om over na te denken. Zij zetten de 
laatste stappen in het werkproces dat eerder ontworpen is.

Zij brengen alle afzonderlijke onderdelen van de processen en systemen die deel 
uitmaken van uw organisatie samen op één plaats om het werk uit te voeren, of zij nu op 
een hoogspanningsmast staan, ergens midden in een storm, helpen bij stormschade of 
platen van staal maken of aardappelchips produceren, wat zij ook doen op dat moment, 
raken zij met het werk alle systemen binnen de organisatie.

En als je erover nadenkt, is de mogelijkheid om er op een alledaagse manier naar te kijken 
eigenlijk betrekkelijk bijzonder, omdat het ons in staat stelt te zien hoe typisch werk eruit 
ziet. Hoe typische uitdagingen aanvoelen, welke typische conflicten zich voordoen, 
welke typische druk en stress en vreugde en feestelijkheden er elke dag in dat werk 
bestaan.

En het vastleggen van dat idee van alledaags werk is een uitdaging omdat de 
hoeveelheid gegevens die je gaat verzamelen gigantisch zijn. Het is gigantisch omdat 
de meeste dingen niet fout gaan. En dus is meestal al het werk een soort van typisch 
werk. En we weten dat het waar is. Als we naar de cijfers kijken, zo werken de cijfers, 
maar ik zou onze denkwijze willen uitdagen.
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Het is niet zo dat we enorme hoeveelheden gegevens willen verzamelen waarmee we 
trends kunnen volgen en waarop we beslissingen kunnen nemen. Ik weet niet zeker of 
dat de gegevens zijn die erg waardevol voor ons zijn. Hoewel veel van onze 
veiligheidssystemen gebaseerd waren op het idee dat als je letsel bijhoudt, je 
kunstmatige intelligentie kunt gebruiken, letseltrends kunt volgen en kunt voorspellen 
waar het volgende ongeluk zal gebeuren. 

Ik weet niet zeer of dat waar is, maar ik denk wel dat de mogelijkheid om gesprekken 
aan te gaan over hoe alledaags werk eruit ziet, ons de gelegenheid biedt een aantal 
belangrijke vragen te stellen op een manier die niet alleen op het juiste moment komt, 
maar ook, denk ik, bijzonder betekenisvol is voor niet alleen de werknemers, maar ook 
de organisatie waarin de werknemers werken. 

We kunnen simpele vragen stellen, maar het zijn belangrijke vragen; 

Wat is de beste werkwijze die we hier hebben? 

Wat is de slechtste werkwijze die we hier hebben? 

Wat is de beste regel hier? 

Wat is de slechtste regel? 

Waar doen we dingen die geen zin hebben? 

Waar doen we dingen die we overhaast doen? 

Waar doen we dingen die op geen enkele manier kunnen slagen? 

Wanneer we pas gaan onderzoeken hoe in de praktijk gaat als er een incident is dan zijn 
wij te laat, onvoorbereid en niet gericht op waarom het normaal goed gaat.

Ik vind het bestuderen van hoe wij succesvol zijn interessant. Dit komt waarschijnlijk 
omdat het leuker is dan het bestuderen van fouten, gebaseerd op uitzonderlijke gevallen. 
Dat geeft ons de mogelijkheid om echt te begrijpen hoe het dagelijks werk wordt gedaan 
en echt een momentopname te hebben hoe het werkt in de praktijk.
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Normaal gesproken zouden we niet ingaan op de normale variabiliteit die in een proces 
bestaat. De normale uitdagingen. De normale hindernissen, de normale dingen waar 
werknemers mee moeten werken die zo normaal zijn, dat ze niet eens interessant of 
speciaal lijken. En dus praten de werknemers er niet over alsof ze interessant of speciaal 
zijn. Het vermogen om het dagelijkse werk te onderzoeken en te begrijpen levert nieuwe 
informatie op.

Deze informatie is er altijd geweest maar ik denk dat wij bang waren, niet alleen voor de 
grote berg potentiële informatie maar ook door zichtbaar te maken wat nu onzichtbaar is 
waardoor we ons een hoop ellende op de hals zouden halen. Wanneer we interveniëren 
en vragen hoe het dagelijks werk eruit ziet zou dat de aanzet kunnen zijn voor een 
volgende vergissing of het creëren van wantrouwen. 

Het idee om te bestuderen hoe het dagelijks werk gaat is nu precies de uitdaging. We 
willen erover denken en ik zou u willen vragen:  

Hoe goed bent u op de hoogte van hoe het werk elke dag gedaan wordt? 

Hoeveel weet u en hoeveel kunt u daadwerkelijk gebruiken om 
strategisch voordeel te creëren voor de organisatie en het werk? 

Dat doet het wel. Gebaseerd op je vermogen om over gewoon werk te praten wanneer 
het werk wordt uitgevoerd. En dat brengt ons uiteindelijk bij de vraag die volgens mij de 
krachtigste veiligheidsvraag is die ik in lange tijd heb gehoord. Het is een eenvoudige 
vraag, en we hebben er eerder over gesproken, maar de vraag is:

Wat gebeurt er als er niets ergs gebeurt? 
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Er zijn twee manieren om hiernaar te kijken: de traditionele kijk, een op tekorten 
gebaseerde kijk op het dagelijks werk; en de kijk op menselijke prestaties, die meer een 
waarderende basis van begrip is. 

Het is interessant wanneer je vraagt wat er gebeurt, wanneer er niets ergs gebeurt, een 
deel van de groep zal zeggen dat zij dan lui worden. We worden laks. We worden 
onoplettend. We worden te relaxt, verliezen onze waakzaamheid en we verliezen of 
verminderen onze aandacht. Het zijn allemaal beperkingen. Het zijn stellingen rondom 
tekortkomingen. Het zijn dingen die niet gaan gebeuren, toch? We gaan niet opletten. We 
zullen niet volledig betrokken zijn bij het werk dat we doen. En al die dingen kunnen heel 
goed waar zijn, want we weten dat een stabiel systeem niet veel extra aandacht vereist .  

Laksheid is geen gedragskeuze.

Laksheid is geen gedragsfout.  

Laksheid is een logisch gevolg van een stabiel systeem. 

Hoe stabieler uw systeem is, hoe minder aandacht uw systeem vraagt van de gebruiker. 
Dat is gewoon normaal en dat brengt ons eigenlijk in een positie waarin we het antwoord 
op de vraag "Wat gebeurt er als er niets ergs gebeurt?", zien als een op tekorten 
gebaseerde antwoord. Dus als je zo'n antwoord krijgt als "We worden laks", dan werken 
onze processen. Onze werkwijzen werken. 

Onze training en kwalificatie zorgt ervoor dat we werken met goede mensen die zich zelf 
duidelijkheid verschaffen van wat er gaande is en zich telkens opnieuw aanpassen. Zij 
behalen successen in een zeer variabele omgeving. Dat antwoord heeft veel meer 
waardering in zich. Zie je het verschil? 

De een praat over iets wat niet gaat gebeuren. De ander praat over iets wat gebeurt. Dat 
verschil wil ik benadrukken wanneer we praten over het leren van het dagelijks werk.
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We moeten leren van het dagelijkse werk omdat het ons in staat stelt te begrijpen hoe 
werk is gedaan, maar we moeten ons er super bewust van zijn dat we moeten leren 
van het dagelijkse werk, niet door het te auditen en te controleren op de tekorten.

We zouden moeten leren van het dagelijks werk door het te 
bestuderen en de aanwezigheid van capaciteit aan te tonen.

Gewoon naar het veld gaan en het werk observeren, een methode die we al jaren en 
jaren en jaren gebruiken, is eigenlijk een vrij agressieve interventie. Naar het veld gaan 
om werk te observeren voelt in feite nog net niet als een straf, maar het voelt wel een 
beetje aan alsof we ons extra goed moeten gedragen omdat er naar ons gekeken 
wordt. 
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HET BOEK “THE PRACTICE OF LEARNING TEAMS” 

In 2019 schreven de auteurs Brent Sutton, Glynis 
McCarthy and Brent Robinson het boek “The Practice 
of Learning Teams”1, over de mogelijkheden om te 
leren door het gebruik van Learning Teams.

Ze zeiden dat Learning Teams historisch gezien vooral 
werden gebruikt na gebeurtenissen zoals incidenten of 
ongevallen om meer inzicht te krijgen en lering te 
trekken om verbeteringen in het systeem aan te 
brengen. En dat organisaties de bredere kijk moeten 
verkennen op leermogelijkheden die zich voordoen in 
het dagelijkse werk, verandermanagement en wanneer 
gebeurtenissen plaatsvinden. En hoe deze 
leermogelijkheden van invloed zijn op het leren van 
werknemers, operationeel leren en organisatorisch 
leren. 
Zij stelden dat er twee soorten gelegenheden zijn om te leren:

Van succesvol werk en niet-succesvol werk; en 

Door de ogen van de werknemer en de organisatie. 

Wanneer Learning Teams worden gevormd voor niet-succesvol werk (zoals een incident), 
zal de groep dit in retrospect bekijken: 

Het verhaal hoe het werk gedaan wordt (“Work as Done” of "WAD”) inclusief de 
normale variatie, complexiteit en connecties die er zijn; en 

Hoe elk persoon de gebeurtenis zag gebeuren. 

 The Practice of Learning Teams, ISBN: 9798665374321, Sutton, McCarthy and Robinson © Learning Teams Inc, 2020, 1

Published August 2020.
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Wanneer Learning Teams worden ingezet voor succesvol werk, zal de groep discussiëren 
en extrapoleren op basis van eerdere kennis, observaties en ervaringen over een huidige 
of bekende situatie/probleem en dat gebruiken om te voorzien wat er zou kunnen 
gebeuren, en wat de gevolgen zijn voor werknemers, anderen en de organisatie. Dit 
breidt het begrip en de context van WAD uit en maakt meer transparantie mogelijk ten 
aanzien van de variabiliteit, complexiteit en koppeling die er bestaat.   

De mogelijkheden om van succesvol werk te leren kunnen aanwezig zijn voordat het 
werk begint (planning), tijdens het werk (doen en controleren) en na afloop van het werk 
(nabespreking, reflectie en handelen naar aanleiding van het werk).

Met Dagelijks Leren moeten werknemers in staat zijn om te leren en te verbeteren van de 
kleine dingen (microveranderingen) die zich voordoen in het dagelijkse werk, en 
organisaties moeten ook leren, voordat ongewenste gebeurtenissen plaatsvinden. 
Organisaties vertrouwen op formele systemen om deze informatie te verzamelen, zoals 
gevarenrapportage, bijna-ongeluk rapportage, verbeterteams, enz, maar deze werken 
zelden zo goed als ze zouden moeten. Hieruit blijkt dat er een kloof bestaat tussen de 
dagelijkse ervaringen van werknemers en de goedbedoelde, maar onhandige systemen 
en formele manieren waarop de organisatie en haar veiligheidsmensen, supervisors, 
managers en leiders proberen te helpen.

Dagelijks Leren is een manier om informatie te verzamelen over de kansen die zich 
voordoen in het dagelijkse werk en om van tijd tot tijd een Learning Team samen te 
stellen om die kansen te begrijpen, ervan te leren en ze te verbeteren.

Het vermogen om inlichtingen te verzamelen verschilt van de conventionele methoden 
om informatie te verkrijgen uit organisatorische interventies, zoals veiligheids-
wandelingen, veiligheidsobservaties, audits, evaluaties, enz.

Bij traditionele methoden van informatieverzameling ligt de nadruk op de mogelijkheid 
om dingen te vinden die fout kunnen gaan, in plaats van op inzicht in het verschil tussen 
succesvol en niet-succesvol werk. 
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WAAROM LEREN VAN DE 
DAGELIJKSE PRAKTIJK? 
In 2021 schreef Steven Shorrock in de Hindsight-publicatie 2

dat ongevallen en incidenten alleen ons niet genoeg zeggen 
over het systeem als geheel. Hij stelde de vraag: 

"Als we incidenten zien als het topje van de ijsberg 
in termen van totaal aantal werkuren of totaal 

aantal resultaten, wat ligt daar dan onder?" 

Hij verklaarde dat inzicht in falen niet genoeg is om te zorgen 
voor een goede prestatie. Geen enkele organisatie, team of familie kan worden 
begrepen door alleen te focussen op wat er fout gaat. En er is meer dan dat nodig om te 
gedijen en te bloeien. We moeten kijken naar wat er gebeurt. We hebben niet de neiging 
om veel aandacht te besteden aan wat er onder onze neus gebeurt om dingen veilig en 
effectief te houden omdat het zo...gewoon zijn. En soms veranderen dingen ook 
langzaam in de loop van de tijd en vinden we deze langzame veranderingen moeilijk te 
'zien'. Wanneer we stoppen om beter te kijken, vooral met de hulp van een 
'buitenstaander', zien we dingen onder de oppervlakte die we niet eerder hebben 
opgemerkt. Daartoe behoren individuele, team- en organisatiepraktijken, en de 
arbeidsomstandigheden. In zijn artikel wordt gesproken over: 

Leren van dagelijks werk helpt om alle aspecten van prestaties en welzijn te 

verbeteren;

Leren van dagelijks werk vereist geen ongewenste gebeurtenissen; 

Leren van dagelijks werk helpt om te zien en voort te bouwen op wat sterk is;

Leren van dagelijks werk helpt om langzame veranderingen te zien;

Leren van dagelijks werk kan iedereen erbij betrekken.

 HindSight Edition 31 2
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VOORWAARDEN OM TE LEREN 
In dezelfde Hindsight Edition betoogt professor Erik 
Hollnagel dat het dagelijks werk de beste basis voor 
leren biedt. Om dit te bereiken worden drie voorwaarden 
voor leren voorgesteld.  

Voorwaarde #1: De gelegenheid om te leren  

Voorwaarde #2: De gelijkenis tussen situaties  

Voorwaarde #3: De mogelijkheid om na te gaan of er geleerd is 

Hij concludeerde dat er drie verschillende 
categorieën gebeurtenissen (zie figuur) ten 
opzichte van elkaar zijn, in termen van 
frequentie, voorkomen en ernst van de afloop. 
Ongevallen zijn laag in zowel frequentie als 
gelijkenis, alledaags werk komt vaak voor - in 
feite gebeurt het altijd - en heeft een hoge 
gelijkenis, terwijl incidenten daartussenin 
zitten. In vergelijking met de drie hierboven 
beschreven omstandigheden biedt dagelijks 
werk de beste basis om te leren, terwijl 
ongevallen de slechtste zijn. Dit veronderstelt 
natuurlijk dat alles in wezen op dezelfde 
manier gebeurt en dat er geen speciale 
oorzaken van mislukkingen zijn die Deus Ex 
Machina verschijnen wanneer iets verkeerd 
gaat, maar anders gewoon op de loer liggen. 

Ongevallen trekken de aandacht omdat ze onverwacht zijn, terwijl het dagelijkse werk - 
dingen die goed gaan - min of meer onzichtbaar is. "Betrouwbare uitkomsten zijn 
constant, wat betekent dat er niets is om aandacht aan te besteden" (Weick, 1987). Dus in 
plaats van het leren te beperken tot wat we niet willen dat er gebeurt, om uit te vinden 
wat we niet moeten doen, zou het de moeite waard kunnen zijn ook te leren van wat we 
wel willen dat er gebeurt, om uit te vinden wat we wel zouden kunnen doen. 
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LEREN VAN ALLE ACTIVITEITEN
In het verlengde van deze inspanningen heeft de Flight 
Safety Foundation in juli 2021 een white paper gepubliceerd 
met de titel "Learning From All Operations: Expanding the 
Field of Vision to Improve Aviation Safety". Zij schreven dat 
de tijd is gekomen voor de luchtvaart om de traditionele 
benaderingen van leren over veiligheid aan te vullen en de 
problemen te erkennen die voortvloeien uit steeds 
complexere systemen en omgevingen. 

Zij vragen om een fundamentele verschuiving om te leren van alle activiteiten en 
gebeurtenissen - niet alleen van die welke ongewenst zijn. In een steeds meer onderling 
verbonden en complexe luchtvaartsysteem, is het absoluut noodzakelijk om niet alleen te 
leren van dingen die zelden fout gaan maar ook van dingen die goed gaan. Het 
verzamelen van gegevens moet zich niet langer toespitsen op gevaarlijke 
gebeurtenissen, maar op de analyse van routinematige operationele gegevens. Hoewel 
het essentieel blijft om gevaren te identificeren en risico's te beheren, moeten 
organisaties ook gegevens analyseren die leiden tot nieuwe inzichten uit het dagelijkse 
werk in alle soorten resultaten - inzichten die frequenter, gevoeliger en tijdiger leren 
mogelijk maken. 

Zij stellen een heroverweging voor van lang bestaande benaderingen van veiligheid die 
trachten organisaties die gericht zijn op weten over veiligheid te transformeren in 
organisaties die gericht zijn op leren over veiligheid (bv. Vesel, 2020).  De white paper 
onderzoekt: 

Het cultiveren van een cultuur van continu leren 

Voortdurend leren integreren in risicomanagement 

Door leren in alle activiteiten te integreren, kunnen bestaande middelen en 

processen worden benut  

Zij onderzochten ook een manier om "zwakke signalen" te monitoren om organisaties te 
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vermogen om te anticiperen op verstoringen 
en veranderingen, en om informatie te verbinden en gegevens om te zetten in kennis.  
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Het gebruiken van "zwakke signalen" is een aanvullend concept ten behoeve van 
het leren en gebruikt informatie omvat die niet wordt gemonitord via 
veiligheidsindicatoren of vanuit reactieve veiligheidsmanagementprocessen zoals 
veiligheidsonderzoeken.
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WAT ZIJN ZWAKKE SIGNALEN? 
In 1975 bedacht Igor Ansoff, een Russisch-Amerikaanse wiskundige en bedrijfsleider, de 
term "zwakke signalen". Een concept dat gericht is op de vroege opsporing van die 
signalen die kunnen leiden tot strategische verrassingen of gebeurtenissen die het 
potentieel hebben om de strategie van een organisatie in gevaar te brengen. 

Een zwak signaal wordt gezien als een schijnbaar willekeurig of losstaand stukje 
informatie dat op het eerste gezicht achtergrondruis lijkt, maar kan worden herkend als 
deel van een significant patroon door het met een ander perspectief te bekijken of het te 
verbinden met andere stukjes informatie. De zwakke signalen omvatten de vele kleine 
gebeurtenissen die onder de drempel van rapportage of ernst liggen, maar ook de 
waarneembare prestatiepatronen - de gewoonten, de routines en de gebruikelijke 
handelwijzen - die meestal tot de verwachte resultaten leiden, maar af en toe ook tot 
onverwachte en ongewenste resultaten. 

ZWAKKE SIGNALEN VERSUS STERKE SIGNALEN 

In het document uit 2009 What-You-Look-For-Is-What-You-Find Principle3 (Lundberg, 
Rollenhagen & Hollnagel, 2009) werd de term zwak signaal gebruikt als contrast met de 
sterke signalen, die de informatie vertegenwoordigen die a priori noodzakelijk wordt 
geacht voor effectief veiligheidsmanagement.  

"Sterke signalen zijn datgene waarvan de mensen weten dat zij er 
aandacht aan moeten besteden en daarom ook datgene wat zij 

opmerken". 

"Zwakke signalen zijn de informatie waarop zij niet voorbereid 
zijn, die zij niet verwachten, of die zij anderszins niet opmerken". 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09257535090001373
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Sterke signalen zijn duidelijk gedefinieerd, trekken de aandacht en zijn daarom moeilijk te 
missen. Zwakke signalen daarentegen zijn alledaags en terugkerend; omdat ze verwacht 
en voorspelbaar zijn, trekken ze niet de aandacht en blijven daarom vaak onopgemerkt. 
De zwakke signalen omvatten de vele kleine gebeurtenissen die onder de drempel van 
melding of ernst liggen, maar ook de gebruikelijke werkroutine, gewoonten, gedragingen 
en handelswijzen die meestal leiden tot succesvol werk en soms tot onsuccesvol werk 
dat onverwachte en ongewenste uitkomsten kan opleveren. 

CONCLUSIE 
Wij moeten blijven zoeken naar betere effectieve manieren om systemen en 
systeemveranderingen te beheren ten behoeve van de veiligheid en het welzijn van de 
werknemers en de veerkracht van de organisatie tegen risico's.  

Er zal altijd behoefte zijn aan een beter inzicht in ongewenste uitkomsten en 
gebeurtenissen en om daar lering uit te trekken en verbeteringen in aan te brengen. Het 
is van vitaal belang dat we andere, aanvullende strategieën hebben om de complexiteit 
van onze systemen transparanter te maken door naar onze werknemers te luisteren en 
de zwakke signalen te horen tussen al het lawaai van gewoon het werk gedaan krijgen. 

Er ligt een unieke kans voor ons om werknemers te ondersteunen en hen de leiding te 
geven bij het begrijpen en managen van het aanpassingsvermogen dat zij elke nodig 
hebben om het werk te doen. En voor de organisatie om werknemers te ondersteunen 
door te leren van die zwakke signalen en beter te begrijpen hoe voortdurend te leren en 
de systemen te verbeteren om te helpen bij het dagelijkse succesvolle werk. 

HOP en Learning Teams hebben de “find & fix"-strategie voor veel organisaties 
omgevormd tot een “vind-begrijp-leer-verbeteren"-benadering. Alledaags leren is een 
voortzetting van die kernprincipes. 

We hebben methodes nodig die een manier bieden om deze gewenste resultaten te 
ondersteunen. 

17 OKTOBER 2021 V1.1 (C) LEARNING TEAMS INC

https://www.learningteamscommunity.com/


LEREN VAN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

LEARNING TEAMS 
INC APPROACH TO 
EVERYDAY 
LEARNING 
BEWIJS VAN HET CONCEPT 

Eind 2020 startte Learning Teams Inc een pilot4 met het operationaliseren van een door 
werknemers geleide methode om operationele en bedrijfsintelligente inzichten te 
verzamelen uit werknemersbetrokkenheid en -verhalen. Bij de werknemersgestuurde 
methode gaat het erom dat werknemers kunnen reflecteren op de veranderlijkheid van 
het dagelijkse werk en verhalen kunnen vastleggen over succesvol werk. Dit wordt door 
de werknemers zelf gedaan, en de output wordt aan de organisatie verstrekt voor 
analyse, beoordeling, actie en feedback.

De methode erkent dat wat werknemers winnen uit operationeel leren, dagelijks gebeurt 
in micro-veranderingen (kleine hoeveelheden), en dat organisatorisch leren gebeurt in 
macro-veranderingen (een meer substantiële hoeveelheid informatie) door het 
analyseren van de verkregen informatie om te bepalen of een verdere diepgaande duik 
nodig is door het inzetten van een Learning Team.  

 https://www.learningteamscommunity.com/everyday-learning-teams-video4
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De twee methoden die werden toegepast waren; 

Pre-Start/Post-Werk reflectie van het dagelijks werk  

Periodieke teambesprekingen over werkactiviteiten (Routine Werktijd) 

Zij zijn bedoeld om de organisatie te helpen bij de aanpak van deze kans en niet zozeer als 
een specifiek instrument dat moet worden toegepast. Aanpassing van deze activiteiten aan 
de werkomgeving wordt aangemoedigd, op voorwaarde dat deze kernbeginselen van 
toepassing zijn: 

Door werknemers geleid, en de organisatie steunt de activiteit 

Er zijn leermogelijkheden voor de werknemers en de organisatie 

Pre-Start/Post-Werk reflectie van het dagelijks werk 

Wanneer deze methode wordt genoemd, is er een veelgehoorde reactie van organisaties 
dat dit een vorm is van een toolbox/debriefing of een team huddle. Ik stel altijd de vraag: 
"Wat betekent een debriefing of huddle voor uw organisatie? Ik hoor vaak dat 'debriefing 
gewoon betekent dat iedereen die betrokken was bij het dagelijkse werk aan het eind van 
de dag een paar minuten bij elkaar komt om op een niet-bedreigende manier te 
bespreken wat het team goed heeft gedaan, wat het team fout heeft gedaan en om die 
gebieden te identificeren waar het team moet verbeteren'.  

Dit veronderstelt dat het team in staat is tot zelfreflectie en dan binnen enkele minuten 
kan beoordelen en beslissen of hun optreden als individu of als groep dingen goed of 
fout deed gaan en wat zij anders moeten doen om te verbeteren. Het legt de last bij de 
persoon en niet bij de organisatie om te leren en vervolgens niet opnieuw te falen. 

Deze methode is in zoverre verschillend dat verwacht wordt dat het geplande werk van 
de werknemers (beïnvloed door de formele systemen van de organisatie) en hoe het 
werk werkelijk gebeurt niet hetzelfde zullen zijn. Dat er variabiliteit in het werk zal zijn 
gedurende de dag, wat wrijvingen of conflicten tussen mensen en systemen veroorzaakt.  
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Voorbeelden van variabiliteit zijn dingen als; 

Het werk vereist meestal zes mensen, twee zijn er ziek

Het benodigde materieel voor het werk  is niet beschikbaar, of het verkeerde materieel 
is ter plaatse gestuurd 

Het verkeerde product werd geleverd

De machine is gisteren kapot gegaan; ik moet werken aan een andere 
machineconfiguratie voor vandaag. 

De lijst van variabiliteit is eindeloos, en zelfs de beste planning kan variabiliteit niet 
uitsluiten. Werknemers moeten dan problemen oplossen en leven met de mogelijke 
gevolgen die kunnen ontstaan als gevolg van de wrijvingen of conflicten. We noemen dit 
ook wel “behelpen". 

“Behelpen" is waar we goed in zijn. Als je thuis een cake bakt en je mist een ingrediënt of 
je hebt net niet genoeg volume of gewicht van iets, doe je het dan door het te vervangen 
en het te proberen, of stop je en zeg je: ik neem het risico niet dat mijn cake niet zal 
rijzen. In ons werk doen we vaak wat we moeten doen, en dat stelt ons in staat ons aan te 
passen aan onze omgeving en er veerkrachtig mee om te gaan. 

Bij de Pre-Start/Post-Werk reflectie van de dagelijkse werkzaamheden moeten de 
werknemers nadenken over de planning aan het begin van de dag, over hoe de dag is 
verlopen, en nagaan waar zij het bijltje erbij neer moesten gooien. De werknemers wordt 
niet gevraagd een oordeel te vellen over goed of fout, maar ze worden aangemoedigd 
om als groep na te denken over het mogelijke effect van variabiliteit en welke 
microverbeteringen eventueel in de planning voor de volgende werkdag moeten worden 
opgenomen. 

Dit hoeft niet helemaal aan het eind van de dag te gebeuren, wanneer de werknemers 
meer geïnteresseerd zijn in het afronden van het werk voor die dag. Het kan ook op 
regelmatige tijdstippen gebeuren (na de laatste pauze van de dag), zodat ze gewend 
raken aan de routine dat het normaal is om na te denken en te leren van het dagelijkse 
werk. 
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WAAROM IS PLANNING EN REFLECTIE ZO BELANGRIJK? 

Deze zelfreflectie leidt tot zelfbewustzijn, wat belangrijk is om de besluitvorming te 
onderbouwen en bekwamer te worden in wat we doen. Maar dit kan er ook toe leiden dat 
we ons kwetsbaar en ongemakkelijk voelen over onszelf of dat we gaan herkauwen door 
het probleem steeds opnieuw in iemands hoofd te laten afspelen, wat een negatieve 
emotionele ervaring creëert. 

Door als groep aan Pre-Start/Post-Werk reflectie te doen van dagelijkse werkactiviteiten, 
worden werknemers aangemoedigd, ondersteund en begeleid om eraan deel te nemen 
en te leren van de voordelen van planning, reflectie, zelfbewustzijn en leren om te 
verbeteren. 

Het gevaar van elke routine-activiteit schuilt in de vermindering van de waarde van het 
proces, de betekenis ervan voor de werknemer en het risico van laksheid door het 
regelmatige gebruik ervan door de werknemers. Dit komt tot uiting in het overmatig 
gebruik of de te grote afhankelijkheid van checklists, toolbox-meetings en 
taakveiligheidsanalyses of verklaringen inzake veilige werkmethoden. Hoe lang duurt het 
nog voordat de controlelijst wordt aangevinkt en vergeten, de toolbox-meeting een 
toespraak wordt en de taakveiligheidsanalyse een dagelijks knip- en plakwerk wordt. Het 
is niet de schuld van het formulier; het is statisch; het heeft geen emotie; het evalueert of 
beoordeelt het nut niet.  

Het gaat om het doel van de activiteit, de betekenis en de context ervan voor de 
werknemer en hoe mensen zinvol met het systeem omgaan. Als werknemers de waarde 
van het systeem niet inzien, kan het een barrière worden voordat het normale werk 
begint. 

Het activiteiten waarbij werknemers zich moesten behelpen worden vervolgens 
verzameld of geregistreerd voor verdere analyse door de organisatie door te kijken naar 
veelvoorkomende patronen om 'zwakke signalen' zichtbaarder te maken en het 
sentiment van het taalgebruik van de werknemers (negatief, neutraal en positief) om 
inzicht te geven in de huidige staat van veerkracht van de werknemer.  

Deze bibliotheek van leerervaringen wordt vervolgens gebruikt om te bepalen of verder 
onderzoek door de organisatie nodig is door een Learning Team te leiden om diepere 
kennis en inzichten te verkrijgen die leiden tot leren en verbetering van het systeem. 
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Uit deze pilot is gebleken dat leren van het dagelijkse werk de nadruk legt op de 
"normale werkpraktijken" en de adaptieve aard van het werk waarmee mensen in het 
systeem te maken krijgen. Hiervan leren is essentieel voor het tijdig opsporen van 
veiligheidsproblemen en het opbouwen van kritisch denken en reflectieve vaardigheden 
bij werknemers. 

We hebben ontdekt dat leren en verbeteren plaatsvindt op individueel, werkteam- en 
organisatieniveau. We hebben ook ontdekt dat wat werknemers leren en verbeteren en 
wat de organisatie leert en verbetert zeer verschillend kunnen zijn. Deze drie niveaus 
van leren zijn weergegeven in het onderstaande diagram dat Cirkels van Leren wordt 
genoemd. 
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Individueel Leren en Ontwikkelen

Dit individueel leren gebeurt de hele tijd, maar is onbedoeld, wat betekent dat het leren 
gebeurde als gevolg van het succes of het falen van het werk zonder enige reflectie over 
het hoe en waarom. 

Leren en Ontwikkelen van het Team

Op het niveau van het team vindt het leren plaats 
wanneer het team nadenkt over de veranderlijkheid 
van het werk als groep door het evalueren van en 
reflecteren op de fasen van het werk, zoals Werk 
zoals gepland - Werk vóór de start - Werk zoals het 
evolueert en Werk zoals het gedaan is, gevolgd door 
reflectie over waar we “ons moesten behelpen". 

De Lerende Organisatie
Het leren op organisatieniveau wordt veralgemeend door te leren van de feedback van 
de teams in plaats van te leren van de eigenlijke ervaringen van het team dat met een 
Learning Team gebeurt. 

Wij hebben ook een fenomeen waargenomen met betrekking tot het behoud van 
organisatieleren, dat wij hebben bestempeld als "Organisatorisch geheugenverlies". Dit 
wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin de organisatie haar geheugen 
verliest over hoe het werk werkelijk wordt uitgevoerd en waarom, omdat het niet bestaat 
in de meer formele systemen waarnaar de organisatie kan teruggrijpen. Dit wordt nog 
verergerd wanneer de kennis en ervaring van teamleiders, supervisors en managers de 
organisatie verlaten.  

Het is belangrijk om te begrijpen dat in elke cirkel het leren op een andere manier 
plaatsvindt.  Vanuit die pilot hebben we onze aanpak verfijnd op het beter begrijpen en 
identificeren van zwakke signalen uit het dagelijks werk. 
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EEN VERHAAL VAN 
ORGANISATORISCH GEHEIGEN 
VERLIES DOOR BRENT ROBINSON 
We moeten een vraag stellen: Hebben organisaties een 
geheugen? Of is het geheugen gebaseerd op de 
herinneringen van de werknemers die bij die organisatie 
horen. 

Wanneer de werknemers vertrekken of verhuizen, vervliegen die herinneringen en 
organisatieverhalen dan? We hebben het vaak over organisatiekennis en 
organisatieleren, maar wat houden deze dingen in, gebeurt het echt en hoe kunnen we 
organisaties verbeteren en helpen herinneren?

Om dit punt te illustreren, geef ik u een voorbeeld van "organisatorisch 
geheugenverlies". 

De organisatie had een bedrijfsongeval dat leidde tot de tragische dood van een van de 
werknemers. Dit ongeluk was een samenloop van omstandigheden die te voorzien waren 
geweest. Wat de mensen in deze fabriek niet wisten, is dat een soortgelijk ongeval met 
bijna dezelfde omstandigheden acht jaar eerder had plaatsgevonden op een andere 
locatie van de organisatie in een andere regio. In feite was het de derde keer dat het 
gebeurde. Dit kwam pas aan het licht toen het team via een wereldwijde stand down 
over het ongeval hoorde en het verhaal deelde met het team dat het laatste incident had.  

De vraag moet worden gesteld: Hoe kan een incident met vergelijkbare kenmerken drie 
keer gebeuren binnen dezelfde organisatie, en de organisatie herinnert het zich niet? Is 
het omdat het zo'n tragisch incident is waarbij een werknemer om het leven is gekomen 
dat de organisatie het zich niet wil herinneren? Of is het omdat het op twee verschillende 
locaties is gebeurd, dat de mensen op de ene locatie het zich herinneren vanwege het 
ongemak en de pijn van de tragische levensveranderende gebeurtenis die in hun 
collectieve geheugen zit en zij dit delen met nieuwe werknemers op die locatie. Maar dat 
verhaal en de intensiteit van de tragedie wordt niet gedeeld of kan niet worden gedeeld 
door de hele organisatie. 
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Door deze verhalen te vertellen en te delen in de hele organisatie wordt het een deel van 
de geschiedenis van de organisatie. Deze tragische verhalen moeten worden herinnerd; 
het is niet om ze te vieren, het is om ervoor te zorgen dat we ervan leren en onthouden 
om te zoeken naar zwakke signalen die leiden tot de gebeurtenis.  

Zoals mensen al duizenden jaren doen, is storytelling een vitaal onderdeel van het 
vastleggen van kennis en ervoor zorgen dat het in het geheugen van stammen of 
organisaties komt. 

In het huidige tijdperk is het leren, het vertellen van verhalen en het helpen herinneren 
van organisaties zowel eenvoudiger als complexer geworden. De reden dat het 
eenvoudiger is, is dat we beschikken over tal van alomtegenwoordige technologieën 
waarmee we verhalen kunnen vastleggen. Denk aan sociale media, podcasting, video-
opnames, SharePoint, websites, enz. De vraag is nu hoe we ervoor kunnen zorgen dat de 
verhalen die te belangrijk zijn om niet te herhalen, relevant en duidelijk blijven naarmate 
de tijd verstrijkt en de organisatie verandert en zich aanpast aan de omgeving waarin zij 
opereert, terwijl tegelijkertijd werknemers komen en gaan.  

We moeten methoden ontwikkelen om te voorkomen dat deze belangrijke verhalen een 
zwak signaal worden en opgaan in de dagelijkse ruis van de organisatorische activiteit. 
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LEIDT BETER WERK TOT EEN BETERE AANPAK 
VAN PSYCHOSOCIALE RISICO'S? 
Tijdens de pilot hebben we een reeks psychosociale risicofactoren waargenomen 
die zichtbaar werden tijdens de sessies van het Learning Team met de werknemers 
en andere stakeholders.

Werknemers stelden vast dat;  

De veiligheidssystemen werden hen opgelegd als een vorm van interventie. 

Audits en observaties werden gebruikt als een manier om fouten op te sporen, 
werknemers werden " berispt" voor deze duidelijke en flagrante overtredingen. 

Werknemers werden van de bouwplaats getrapt als de gouden regels niet werden 
toegepast, ongeacht of ze van toepassing waren of niet.

Werknemers kregen te horen: "Als je terugpraat, is het een lange wandeling naar 
huis."

 Toch moesten de werknemers elke dag risico's managen, risico's nemen of risico's 
vermijden om het werk gedaan te krijgen. 

Ze werkten in een omgeving van angst en intimidatie, waarbij veiligheid werd gebruikt 
om werknemers de regels te laten volgen door middel van controle en dominantie, wat 
omstandigheden van angst creëerde onder de werknemers. 

De organisaties waren geschokt door dergelijke verhalen en gebruikten woorden als 
"zero tolerance" en "zero harm" om dit gedrag te rechtvaardigen. De organisatie begon 
zich te realiseren dat het niet alleen gaat om hoe de communicatie wordt verzonden, 
maar ook hoe de communicatie wordt ontvangen. In veel van de verhalen die door de 
verschillende teams werden gedeeld, was de berichtgeving eenrichtingsverkeer. Je krijgt 
te horen dat je moet luisteren en dat je ter verantwoording wordt geroepen als je dat niet 
doet. 

Communicatie zoals Verzonden 

versus

Communicatie zoals Ontvangen
26 OKTOBER 2021 V1.1 (C) LEARNING TEAMS INC

https://www.learningteamscommunity.com/


LEREN VAN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Tijdens de probleemoplossingsmodus van het Learning Team konden de werknemers de 
waarde inzien van sommige aspecten van de formulieren, controlelijsten en andere 
veilige veiligheidssystemen die werden gebruikt. Ze hadden het gevoel dat het systeem 
er alleen maar op neerkwam dat ze het systeem toestemming moesten geven, wat een 
directe ondermijning was van hun werkcontrole en autonomie, wat hun waarde en 
psychologische veiligheid verminderde. 

De oplossing voor de werknemers bestond erin deze onevenwichtigheid om te keren en 
een groter gevoel van verantwoordelijkheid voor het werk en veilige resultaten te 
krijgen. Het systeem verschoof van een interventie voor de werknemer naar een 
ondersteuning van de behoefte van de organisatie aan zekerheid en verificatie. 

Dit leidde tot beter werk door de ogen van de werknemer en een winst in hun eigen 
overtuigingen en welzijn door te reflecteren, te leren en te verbeteren van het dagelijkse 
werk. 

In juni 2021 werd de norm ISO 45003:2021 voor Occupational health and safety 
management - Psychological health and safety at work - Guidelines for managing 
psychosocial risks5 vrijgegeven. Hierin werd vastgesteld dat gevaren van psychosociale 
aard aspecten omvatten van de werkorganisatie, sociale factoren op het werk, de 
werkomgeving, apparatuur en gevaarlijke taken. Verder werd beschreven dat de 
relevante risicofactoren die uit deze gevaren kunnen voortvloeien, moeten worden 
vastgesteld. Het onderzocht de drie primaire risicofactoren van: 

 https://www.iso.org/standard/64283.html5
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Learning Teams ondersteunen het ontwikkelen van een betere praktijk voor en door 
werknemers, en helpen zo de psychologische risico’s beter beheersbaar te maken.

Table 1: Risico Factoren

• Rollen en verwachtingen
• Controle of autonomie
• Functie-eisen
• Management van organisatorische

veranderingen
• Afgelegen/geïsoleerd werk
• Werklast en tempo
• Werktijden
• Werkzekerheid

• Interpersoonlijke relaties
• Leiderschap,
• Organisatie/Werkgroepcultuur
• Erkenning en beloning
• Carrière ontwikkeling
• Ondersteuning
• Supervisie
• Respect
• Balans werk/privé
• Geweld op het werk
• Intimidatie, pesten

• Omstandigheden op de werkplek
• Gebrek aan gereedschappen,

uitrusting of middelen om de
werkzaamheden te verrichten

• Werken in extreme omstandigheden
of situaties
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THE PATHWAY 
FORWARD 
DE IJSBERG 
Het IJsbergprincipe of de IJsbergtheorie is een theorie die stelt dat wij de meeste 
gegevens van een situatie niet kunnen zien of detecteren. De theorie, die we ook wel 
de "Theorie van het weglaten" of het “IJsbergmodel" noemen, is ook van toepassing 
op systemen en problemen. Net als bij een ijsberg is alleen het topje zichtbaar, terwijl 
het grootste deel zich onder het wateroppervlak bevindt, d.w.z. onzichtbaar is. 
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De Titanic zonk door schade die van onder de waterlijn kwam, d.w.z. schade die de 
bemanning niet kon zien. De Titanic was een Brits passagiersschip dat in 1912 in 
aanvaring kwam met een ijsberg en zonk. Van de naar schatting 2.224 opvarenden, 
verloren er meer dan 1.500 hun leven. Monash University6 in Australië heeft de volgende 
definitie van het IJsbergprincipe:

“Een theorie die suggereert dat geaggregeerde gegevens 
informatie kunnen verbergen die belangrijk is voor de juiste 

evaluatie van een situatie."

De ongevallendriehoek van Heinrich wordt gewoonlijk met dit model geassocieerd. Het 
zijn de gebeurtenissen die zich boven "zeeniveau" hebben voorgedaan, die door de 
organisatie bekend worden als ongevallen of incidenten enz. Organisaties passen 
interventie middelen toe zoals; Zelf-evaluaties, Planning en pre-start evaluaties, 
Gedragsobservaties, Enquêtes en vragenlijsten, Corrigerende actieprogramma's, 
Rapportage van problemen en Toezicht, betrokkenheid en bekrachtiging van  het 
management om te proberen te begrijpen wat er onder de waterlijn zit. 

 https://www.monash.edu/business/marketing/marketing-dictionary/i/iceberg-principle6
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van standaardwerk in plaats van op het begrijpen van normaal werk.

https://www.learningteamscommunity.com/


LEREN VAN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

De vraag die gesteld wordt is: 

Welke van deze interventies helpen de organisatie om de massa 
van de ijsberg te begrijpen en zwakke signalen te identificeren 
waarvan wij kunnen leren om het systeem te helpen verbeteren 

om het dagelijkse succesvolle werk te ondersteunen? 

Als we het diagram "Leren van de dagelijks praktijk" van Erik Hollnagel toepassen op de 
ijsberg, kunnen we zien dat het leren van gebeurtenissen op zeeniveau door de 
organisatie wordt geleid.  Wij stellen dat leren van alledaags werk "onder de zeespiegel" 
moet worden geleid door werknemers en ondersteund door de organisatie als je de 
massa van de ijsberg beter wilt begrijpen. 

Gebruik de ogen van de mensen die dagelijks met risico's 
worden geconfronteerd om een cultuur van voortdurend leren te 
bouwen in uw risicomanagementsysteem door gebruik te maken 

van bestaande middelen en processen in alle activiteiten.
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Dit alledaagse leren is het verzamelen van operationele en bedrijfsintelligente inzichten 
uit de betrokkenheid en het verhaal van werknemers om zowel het leren van werknemers 
(inclusief de teams) als het leren van de organisatie te ondersteunen. 

We hebben vier eerste methoden of manieren ontwikkeld om deze informatie te 
verzamelen op een manier die voor werknemers zinvol is. 

Dit zijn: 

De 4D’s voor Zwakke Signalen 

STEP – Activiteiten gericht op Dagelijkse pre- en post-werk reflectie 

Activiteiten gericht op roetinematige verwerkingstijd 

DDEBZ – Activiteiten gericht op het behoud van verdedigingscapaciteit 
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THE 4D’S FOR 
WEAK SIGNALS 
De 4D's is de visie van de werknemer op zwakke signalen door gebruik te maken van een 
"denkkader" om het verhaal van de werknemer over het dagelijkse werk vast te leggen: 

Situaties, taken, of processen die niet logisch zijn voor de 
werknemer “Dumb” (Dom)

Ongebruikelijke of moeilijke taken en processen voor de 
werknemer “Difficult” (Moeilijk)

Veranderende of veranderde situaties, taken en activiteiten 
“Different”  (Anders)

Risicovolle taken, processen, situaties of gevaren
“Dangerous” (Gevaarlijk)

Het doel van het "denkkader" is dat de werknemer de huidige situatie kritisch beoordeelt 
in plaats van alleen maar te evalueren en te rapporteren. De meeste 
veiligheidsinterventies en -rapportagesystemen zijn evaluatief, wat betekent dat de 
werknemer iets beoordeelt met behulp van de beoordelingsinstrumenten gebaseerd op 
vroegere kennis en ervaringen of van documenten die hij bij de hand heeft. 
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Kritisch beoordelen is het proces van het systematisch beoordelen van de huidige 
situatie om de geldigheid, de waarde en de relevantie ervan te beoordelen in de 
context van het werk dat wordt verricht, en helpt bij het opbouwen van de kritische 
denkvaardigheden die werknemers nodig hebben wanneer zij worden geconfronteerd 
met veranderende en zich aanpassende situaties. 

Het proces bouwt zich als volgt op:

We leggen vast hoe de werknemer de dagelijkse werkvariabiliteit interpreteert als 
bedrijfsinformatie en inzichten. De organisatie analyseert vervolgens deze op verhalen 
gebaseerde gegevens door te zoeken naar trends, patronen van voorkomen en het 
sentiment van de gebruikte taal om zwakke signalen te identificeren en vervolgens een 
Learning Team in te zetten in verschillende teams en groepen om de context van deze 
situaties beter te begrijpen als onderdeel van de probleemidentificatie, het 
probleembegrip en de oplossingsmodus. 
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1. Hoe verhoudt
de situatie zich
tot het denken
van de
werknemers
(welke 4D)?

2. Wat is de
context van
de situatie
voor de
werknemer
(hun verhaal)?

3. Wil de
werknemer dat
de organisatie
hem
ondersteunt en
zo ja, hoe en
wanneer?
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DE METAFOOR VAN DE BOOT
MET DE GLAZEN BODEM MET 
JEFFERY LYTH

Ik ben me er echt van bewust dat veel van onze 
activiteiten op het gebied van audits, observaties en 
interacties met werknemers er niet op gericht zijn te 
begrijpen wat er onder de waterlijn gebeurt. Als we 
kijken naar wat er fout gaat, houden we het spelletje 
van beschuldigen, beschamen en herscholen in 
stand, een spelletje van werknemersvergelding dat 
we vrij veel hebben toegepast, met weinig resultaat.

Als we de context herdefiniëren door te kijken naar succesvol dagelijks werk, creëert dat 
een echte opening om te leren. Door deze nieuwe mogelijkheden of voorheen verborgen 
mogelijkheden te openen om context te zien, creëren we de organisatorische boot met 
glazen bodem.

Als de romp van je boot ondoorzichtig is, vraag je je gewoon af wat er daar beneden is of 
ga je ervan uit dat er niets is (of wat er daar ook beneden is)? Maar zodra je een boot met 
een glazen bodem hebt en je de hele tijd een idee hebt van wat er daar beneden is, denk 
ik dat dat echt verbazingwekkend is. Het is misschien een raar metafoor, maar ik denk 
dat we allemaal hetzelfde zeggen: wanneer we in onze eigen organisaties een opener 
leeromgeving creëren, we mogelijkheden en meer wegen scheppen om onderzoek te 
doen en meer waardering te ontwikkelen voor de rijkdom van de context in ons werk.

Wanneer organisaties de overstap maken naar operationeel leren, krijgen ze de smaak te 
pakken van leren en hoe succes eruitziet. Die overstap naar leren uit het dagelijkse werk 
is zo logisch. Maar hoe verwerken we of hoe gaan we om met al die informatie die 
doorkomt als een golf van pieken en dalen van inzichten? En het is moeilijk om die 
informatie over een lange periode te onderscheiden, maar je kunt ze selectief zijn. Je zult 
een aantal signalen zien die steeds terugkeren. Het is hetzelfde patroon. En als je een 
mechanisme hebt dat je in staat stelt om die te scheiden van de stroom van ruis die 
doorkomt, zal dat een vrij krachtige manier zijn om relevante kennis te verwerven. 
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Het is misschien de eerste keer dat we echt uit de voorruit van de auto kijken, terwijl we 
over de snelweg rijden. Veel van het werk dat we in het verleden hebben gedaan is 
terugkijken via de achteruitkijkspiegel, gebaseerd op de dingen die in het verleden zijn 
gebeurd, en besluiten dat het in de toekomst wel goed zal komen. Waarvan we weten 
dat het niet waar is. Zoals Todd zou zeggen: "De toekomst is altijd onzeker".

Waar we het nu over hebben, nu we door de voorruit kijken, is zaken als diepteperceptie 
en het opnieuw verschaffen van de kennis en context aan de adviseurs kwaliteit en 
veiligheid. Als je risico's probeert te managen en altijd achterom kijkt, is het heel moeilijk 
te voorspellen wat er gaat gebeuren. Waar we het over hebben is het vermogen om echt 
te begrijpen wat de invloed is op hoe het werk wordt gedaan. Als we begrijpen hoe het 
werk echt wordt gedaan, dan kunnen we meer robuuste en mogelijk meer accurate 
gesprekken voeren over hoe het risico echt wordt beheerd in die context.

De 4D's zijn een geweldige manier om dat nieuwsgierige gesprek te beginnen door de 
verhalen van de werknemers en het verhaal van het systeem waarin zij werken te horen. 
We vragen de werknemers de hele tijd om gevaren te identificeren, risico's te beoordelen 
om vervolgens goede beslissingen te nemen. Je vraagt hen eigenlijk om iets te doen dat 
een concept is.  

En wanneer je de 4D's begint te gebruiken, zie je de verhalen die bij die werknemers 
horen in de context waarin ze werken, en plots wordt veiligheid veel inclusiever en kan 
de organisatie die zwakke signalen beginnen te begrijpen. 
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Uit die zwakke signalen komen leerpunten voort, en vervolgens wordt een Learning 
Team gebruikt als het mechanisme om die zwakke signalen zin te geven. 
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STEP – DAILY PRE- 
AND POST-WORK 
REFLECTION 
ACTIVITY Een reflectieve oefening om de dagelijkse verschillen te 
begrijpen tussen hoe we ons werk gepland hebben en 
hoe de werkdag verlopen is.  "Het doel van het STEP®-
denkkader is de werknemers (het team) kritisch te laten 
nadenken, door middel van gesprekken en verhalen, 
over het geplande werk en de lessen van het werk van 
de vorige dag, aan de hand van een initiële cyclus van 
Site (Plaats), Task (Taak), Equipment (Uitrusting/
Apparatuur/Materiaal), People and Protection (Mensen 
en Bescherming). 

Het doel van het STEP®-"denkkader" is de werknemers 
(het team) in staat te stellen om, door middel van 
gesprekken en verhalen, het geplande werk en 
eventuele lessen uit het werk van de vorige dag kritisch 
te beoordelen, met gebruikmaking van een initiële 
cyclus van Plaats, Taak, Uitrusting, Mensen en 
Bescherming. 
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Naarmate de werknemers hun kennis delen en nadenken 
over wat ze van anderen hebben gehoord, verschuift het 
perspectief van een radertje in het geheel naar het besef 
hoe element in het framework zowel een bedreiging als 
een succesfactor kan zijn voor het uiteindleijke werk.

De kritische blik van de werknemers verschuift naar het 
begrijpen van de wederzijdse afhankelijkheden (waarbij 
het één afhankelijk is van het ander) en de onderlinge 
afhankelijkheden (waarbij twee of meer dingen afhankelijk 
zijn van elkaar) van het werksysteem en hoe zij presteren 
binnen de grenzen van het systeemwerk en hoe dat werk 
in de loop van de tijd kan veranderen. 

Dit verhaal wordt vastgelegd op een manier die 
zinvol is voor de werkgroep. In het voorbeeld van de 
Everyday Learning-video ontwikkelden we een 
magnetisch whiteboard op rol (met krijtstiften voor 
natte omgevingen) om de gesprekken tussen de 
werknemers te vergemakkelijken. Dit kader 
ondersteunt vervolgens de werknemers in hoe het 
werk zich ontwikkelt gedurende de dag vanwege de 
adaptieve aard van het werk. 

We ontdekten ook dat het team het magnetische 
oprolbare whiteboard naar andere plaatsen meenam 
naarmate het werk vorderde, om anderen op de 

bouwplaats te introduceren en wijzigingen van het werk met hun eigen team en 
andere bezoekers en aannemers te bespreken. We zagen een hoge mate van 
eigenaarschap als "het gereedschap van de arbeiders" en hoe ze de formele systemen 
van de organisatie integreerden en er gebruik van maakten. 
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Protection

https://www.learningteamscommunity.com/


LEREN VAN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

Op een bepaald moment voor het einde van de werkdag komen de teams samen om 
na te denken over de verschillende fasen van het werk gedurende de dag. Op het 
niveau van de werkploeg vindt het leren plaats wanneer de werkploeg nadenkt over de 
veranderlijkheid van het werk als groep, door de werkfasen te evalueren en te 
overdenken, zoals Werk zoals gepland - Werk vóór de start - Werk zoals het evolueert 
en Werk zoals gedaan, gevolgd door nadenken over waar we ons moesten “behelpen". 

We leggen vast hoe de werknemer de dagelijkse werkvariabiliteit interpreteert als 
bedrijfsinformatie en inzichten. 

De organisatie interpreteert die op verhalen door te zoeken naar trends, patronen van 
voorkomen en het sentiment van de gebruikte taal om zwakke signalen te identificeren. 
Vervolgens kan de organisatie een Learning Team in te zetten in verschillende teams en 
groepen om de context van deze situaties beter te begrijpen als onderdeel van het 
plaatsen van het probleem, het begrijpen ervan en om tenslotte richting mogelijke 
oplossingen te gaan.
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ROUTINE WORK 
SOAK TIME 
ACTIVITY 
In schril contrast met het verzamelen van kennis uit dynamische risico-omgevingen 
(dynamische risico's zijn situaties waarin de gevaren welbekend en aanwezig zijn 
gedurende de werkdag, maar in hun voorkomen variabel zijn), is er ook een aanzienlijke 
hoeveelheid routinewerk dat door werknemers wordt verricht. 

Maar waar komt de kans om te leren en te verbeteren vandaan bij 
routinewerk. 

Routinematige verwerkingstijd is reflectie op een 
periode om terug te blikken en de variabiliteit zichtbaar 
te maken, de aanwezige zwakke signalen te begrijpen 
en deze kritisch te overdenken en van te leren.

Dit wordt gedaan door een groep werknemers die soort-
gelijke rollen vervullen in een team, en de groep kan 
hetzelfde team zijn of vertegenwoordigers hebben vanuit 
van meerdere teams. Een van de leden van de groep 
treedt op in een faciliterende rol door een reeks geleide vragen te volgen om gesprekken 
te stimuleren en die informatie vast te leggen als een reeks meeteenheden en een 
verhaal voor verdere organisatorische analyse. De metrieken zijn een algemene 
categorisatie van veel voorkomende conflicten of wrijvingen, waarmee werknemers in 
het dagelijks werk worden geconfronteerd. 
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De categorieën onderzoeken: 

Druk om te presteren factoren zoals mezelf, mijn team, anderen en de organisatie 

Factoren die van invloed zijn op de manier waarop het werk wordt gedaan

Aanpak van de werknemer om met risico's om te gaan, zoals risico's nemen, risico's 
managen of risico's vermijden 

Veranderingsfactoren zoals het werk veranderen, de regels veranderen, de regels 
niet gebruiken of nieuwe regels moeten maken 

Invloed van actie en besluitvorming om het werk gedaan te krijgen 

Organisatorische ondersteuning van de veilige systemen van werk wanneer het werk 
wordt uitgevoerd 

De rol van veilige werksystemen bij het uitvoeren van het werk 

De rol van werkplanning en voorbereiding 

Situationeel bewustzijn van potentieel verschillende uitkomsten 

Dit kader helpt werknemers die routinewerk verrichten om in een groepsgesprek kritisch 
te oordelen over de aard van het werk dat zij in een periode hebben verricht en na te 
denken over waarom zij succesvol zijn geweest.  
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STRM – DEFENSE 
CAPACITY 
Dr. Todd Conklin bedacht de uitdrukking "STKY" 
Stuff That (Can) Kill You in zijn werk over Human 
Operational Performance en Learning Teams. 
In het Nederlands hebben we dit vertaald naar “DDDZ” 
Dingen Die Dodelijk Zijn. Veel risicoregisters hebben 
gevaren en risico's geïdentificeerd die een 
levensveranderend gevolg, ernst of impact hebben op een werknemer. Of die 
schade nu acuut, chronisch of psychosociaal is (fysiek, gezondheid en mentaal). 

Werknemers die elke dag met DDDZ worden geconfronteerd, hebben ook “DDEBZ"
Dingen Die Echt Belangrijk Zijn, dat hen ervan weerhoudt om
een levensveranderende gebeurtenis onder ogen te zien of er
 het resultaat van te zijn.

De DDEBZ - Activiteit voor het behoud van
verdedigingscapaciteit breidt het begrip WAI ("Work as
Imagined") tegenover WAD ("Work as Done") ( Blauwe Lijn/
Zwarte Lijn) uit door werknemers te laten nadenken over
dagelijks succesvol werk en de aanwezigheid van
Organisatorische verdedidingsmechanismen en 

verdedigingsmechanismen voor werknemers bij het omgaan met DDDZ in een 
dynamische risico-omgeving. 

Dit wordt gedaan door de groep werknemers die de rol vervult. Een van de leden van de 
groep vervult een faciliterende rol door een reeks geleide vragen te volgen in een kader 
om gesprekken te stimuleren en die informatie vast te leggen als een reeks 
meetgegevens en verhaallijnen voor verdere organisatorische analyse en evaluatie. 
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De fasen van dat gesprek zijn: 

Werknemers kiezen een DDDZ om over te praten 

Werknemers beschrijven de normale werkactiviteiten of -situaties wanneer de 
DDDZ aanwezig zijn

Werknemers beschrijven op welke dingen zij vertrouwen om succesvol te zijn in het 
werk “DDEBZ", en hoe te vermijden dat zij worden blootgesteld of gekwetst door de 
DDDZ 

Werknemers denken na over succesvol werk en onderzoeken verschillende 
mogelijke uitkomsten omdat het; 

Werknemers nemen deze informatie door de verschillende risicofactoren te bespreken, 
waaronder; 

Werknemers denken na over wat er zou kunnen gebeuren als de werksituatie een 
andere uitkomst zou hebben, een die veel slechter zou zijn, en hoe?

Werknemers bespreken: op welke verdedigingsmiddelen of controles “DDEBZ" 
zou u vertrouwen als het zou gebeuren? 

Werknemers bespreken: hoe zou de organisatie reageren op zo'n gebeurtenis? 

niet logisch was voor hen op dat 
moment

anders was dan verwacht

moeilijk was om te voorspellen 
of te begrijpen

de gezondheid of het welzijn had 
kunnen schaden

Factoren die prestatiedruk beïnvloeden Factoren die impact hebben op het werk

Hoe de werknemer risico benadert  
(nemen/managen/vermijden)

Invloeden op actie en besluitvorming

Veranderfactoren Ondersteuning van de organisatie 

De rol van veiligheidssystemen Planning en voorbereiding

Omgevingsbewustzijn
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In dit begeleide raamwerk denken de werknemers na over een periode van succesvol 
werk en gaan ze na of de uitkomst anders was geweest, bijvoorbeeld iets dat hen zorgen 
baarde of hen een onveilig gevoel gaf omdat het: 

niet logisch voor hen was in die periode

het anders was dan ze hadden verwacht

moeilijk te voorspellen was en te begrijpen 

hem of iemand anders lichamelijk letsel had kunnen toebrengen, zijn gezondheid of 
geestelijk welzijn had kunnen schaden  
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De fasen zijn bedoeld om werknemers die gevaarlijke activiteiten verrichten te helpen de 
aard van het werk dat zij in een bepaalde periode hebben verricht kritisch te beoordelen 
en na te denken over waarom zij succesvol zijn geweest. Dit helpt om een nieuwe staat 
van kennis op te bouwen en te verankeren, omdat de werknemers:  

Hun huidige kennis 
oproepen

Reflecteren op
eerder 

ervaringen

Spiegelen aan 
alternatieve 
informatie

Toekomstige kennis 
opbouwen

Nieuwe kennis 
toepassen
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Een van de leden van de groep heeft een faciliterende rol door een reeks afgebakende 
vragen te stellen om gesprekken te stimuleren en die informatie vast te leggen als een 
reeks meeteenheden en een verhaal voor verdere organisatorische analyse en evaluatie. 
De metingen zijn een globale categorisering van veel voorkomende conflicten waarmee 
werknemers in hun dagelijks werk te maken krijgen. De categorieën onderzoeken:

factoren die de prestatiedruk beïnvloeden op jezelf, je team en de organisatie

factoren die van invloed zijn op de manier waarop het werk wordt gedaan 

aanpak van de werknemer om met risico's om te gaan, zoals risico's nemen, risico's 
managen of risico's vermijden 

veranderingsfactoren zoals het werk veranderen, de regels veranderen, de regels 
niet gebruiken of nieuwe regels moeten maken 

invloed van actie en besluitvorming om het werk gedaan te krijgen 

organisatorische ondersteuning van de veilige werksystemen wanneer het werk 
wordt uitgevoerd 

de rol van veilige werksystemen bij de uitvoering van het werk 

de rol van werkplanning en voorbereiding 

omgevingsbewustzijn van verschillende potentiële uitkomsten 

Dit begeleidende raamwerk helpt werknemers die routinewerk verrichten om in een 
groepsgesprek kritisch te oordelen over de aard van het werk dat zij in een periode 
hebben verricht en na te denken over waarom zij succesvol zijn geweest. Vervolgens 
denken zij na over: 

hoe de verdedigingsmechanismen van de organisatie hen helpen te voorkomen 
dat een dergelijke situatie zich voordoet of verergert 

waar zij op kunnen rekenen als het zou gebeuren 

hoe zij denken dat de organisatie zou reageren als een dergelijke gebeurtenis 
zich zou voordoen 
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OPERATIONAL 
LEARNING 
DASHBOARD 
BETEKENIS GEVEN AAN DE BETROKKENHEID VAN 
DE WERKNEMER

We leggen vast hoe werknemer door "de werknemerslens” kijken naar de dagelijkse 
variabiliteit, en presenteren deze bedrijfsinformatie en inzchten in een visuele 
voorstelling van gegevens. We zien dit Operationeel Leren Dashboard, als een reeks van 
informatieve en actiegerichte metrieken. 

De taal van metrieken en metingen in veiligheid is een onderwerp van discussie binnen 
de veiligheidsgemeenschap. Zonder duidelijk doel, bereik, context en betekenis kunnen 
metrieke een verkeerde weergave geven voor de lezer. In deze white paper gebruiken we 
twee soorten meeteenheden om te leren van het dagelijkse werk; 

Informatie metriek "Een metriek die niet tot een 
actie leidt, maar helpt een context te geven van 
de activitieten waar werknemers betrokken bij 
zijn".  

Actiegerichte metriek "Een metriek die kan 
worden gebruikt om te helpen bij het 
besluitvormingsproces van de stakeholders in 
een Learning Team en om te helpen de context 
van het Learning Team vast te stellen." 
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De organisatie moet dan in staat zijn om die narratieve gegevens te interpreteren door te 
zoeken naar trends, patronen van zwakke signalen en het sentiment van de taal die wordt 
gebruikt om zwakke signalen te identificeren. 

De correlatie tussen de zwakke signalen en het positieve, neutrale of negatieve sentiment 
van het narratieve gebruik geeft extra inzicht in de "psychologische veiligheid" van het 
team als ze hun huidige veerkracht uitdrukken in het systeem waarin ze opereren door 
middel van dialoog en groepsleren. 

Als we die infografiek zouden zien als Jenga, beginnen we met het verzamelen van de 
onderdelen van de Jenga die zijn verwijderd en bekijken we de Jenga-toren van alle 
kanten, ook al staat de Jenga-toren nog overeind. We sorteren en groeperen die 
informatie op een manier die het mogelijk maakt de informatie te zien: “Informatie 
metriek". Vervolgens presenteren we die informatie over trends, patronen en 
sentimenten op een manier die de organisatie in staat stelt nieuwsgierig te zijn en naar de 
onderliggende context te kijken om het grotere geheel te begrijpen en actie te 
ondernemen door een gericht Learning Team te leiden om te leren en het systeem te 
verbeteren. 

De organisatie gebruikt Learning Teams in verschillende teams en groepen om de 
context van deze situaties beter te begrijpen door de ogen van de verschillende 
stakeholders als onderdeel van de probleemidentificatie, het probleembegrip en de 
oplossingsmodus. 
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CLOSING 
COMMENTS 
DE TOEKOMST ZAL ALTIJD ONZEKER ZIJN 
Dr Todd Conklin 

Organisaties hebben de keuze om te leren van het verleden of van het heden, om te 
helpen leren en verbeteren bij het omgaan met een onzekere toekomst. Het is waardevol 
te begrijpen hoe we denken over het managen van de toekomst, de manier waarop we 
denken over het managen van veiligheidsinvloeden en hoe we veiligheid managen.  

Onze visie op de toekomst beïnvloedt dus altijd onze daden in 
het heden. 

We moeten er dus op letten dat we de aanpassingsdeskundigheid van de werknemers in 
het veld erkennen. Een van de dingen van het begrijpen van het dagelijkse werk is dat 
het ons de mogelijkheid geeft om die focus te verleggen en veiligheid te bekijken waarbij 
de mens het kapitaal is en niet langer het probleem dat moet worden opgelost.
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In feite wordt de werknemer deel van de oplossing; deel van het probleemoplossende 
team en de werknemer brengt in feite zijn deskundigheid naar voren in hoe hij begrijpt, 
niet alleen hoe het werk wordt gedaan, het blauwe lijn/zwarte lijn verhaal, maar hij helpt 
ons ook te beschrijven waar onze systemen bijzonder robuust, zinvol en effectief zijn; 
waar ze minder dan robuust en zinvol zijn; en waar ze slecht en ineffectief zijn.  

Dit brengt ons eigenlijk in een interessante positie, omdat we zo, door een discussie te 
voeren, kunnen ontdekken wat niet werkt. 

Dit is een goede gelegenheid om de werknemers te betrekken in een discussie over wat 
werkt en hoe het werk wel gebeurt. We zullen leren over operaties wanneer ze "normaal" 
zijn en niet wanneer ze op hun slechtst zijn. 

Dat idee is krachtig. Denkt aan het idee van leren van de dagelijkse praktijk. Het stelt ons 
in staat om een voorsprong te nemen op het vermogen van de organisatie om slimmer te 
zijn. We hoeven niet te wachten tot er iets ergs gebeurt, om te leren dat er slechte 
dingen in het systeem zaten die het mogelijk maakten dat het gebeurde. 

Het identificeren van die zwakke signalen voordat ze gevolgen hebben, maakt het 
verschil. Dat is wanneer we dingen beter maken. Dit idee is opmerkelijk belangrijk voor 
waar we over denken en waar we willen zijn in ons denken. 

Waarom we leren van alledaags werk is omdat alledaags werk is wat we het vaakst doen. 
En het is in het dagelijks werk waar potentiële mislukkingen leven. Het is in alledaags 
werk waar dodelijke ongelukken voorkomen. Het is niet het risicovolle werk. Het is niet 
het superkritieke werk. Het is niet het speciale werk. Het is niet ons beste werk of 
waarschijnlijk niet eens ons slechtste werk: het is het alledaagse werk. 

Hoe meer je erover nadenkt, hoe logischer het wordt. En het goede nieuws is dat het niet 
allemaal op uw schouders terecht komt. Daarom heb je experts in alledaags werk. 
Typische werknemers die in het veld leven en de hele dag dat typische alledaagse werk 
doen. 
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Dat is in mijn ogen hoe we verder gaan en waarom dit zo belangrijk is. Dit is waarom 
mensen als Erik Hollnagel hier de hele tijd over praten omdat dit is waar we moeten zijn. 
We zijn beter als we het dagelijkse werk begrijpen. We weten dat ik je dit idee hoeft te 
kopen, omdat je het al weet. 

Het is onze taak om uit te zoeken hoe je dat doet. En dat is wanneer een Learning Teams 
met betrokken werknemers de gegevens boven water kan krijgen en ze managen zodat 
de prioriteit van de gegevens vanzelf duidelijk wodt. Dat zal ons vooruit helpen en een 
enorm verschil maken. 

Oké. Dus waar laat dit ons allemaal? Waarom vraag ik niet ‘waarom'? Omdat ik niet zo'n 
‘waarom' man ben, ik ben een ‘hoe' man. Ik ben geïnteresseerd in de voorwaarden die 
noodzakelijk zijn voor succes en het vermogen om te begrijpen welke voorwaarden er 
elke dag aanwezig zijn om succes mogelijk te maken. 

Want in ons dagelijks werk zijn we meestal succesvol. We ontdekken en corrigeren 
problemen voordat ze gevolgen hebben. We lossen problemen adaptief op in complexe 
omgevingen met veel variabiliteit en we zijn daar goed in en we vieren dat en begrijpen 
dat en praten erover. 

Dat is een groot deel van wat er nu gebeurt. Als we naar de volgende stap willen gaan 
moeten we niet langer wachten tot het mislukt. Het begrijpen van normaal werk 
gebaseerd op een vreselijke gebeurtenis is geen goede techniek.

We moeten de dagelijkse praktijk begrijpen door het alledaagse 
werk te begrijpen. 
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Dr Todd Conklin
Todd heeft een Ph.D. in organisatiegedrag. Hij spreekt over de hele wereld voor 
leidinggevenden, groepen en teams die geïnteresseerd zijn in een beter begrip van de 
relatie tussen de werknemers in het veld en de systemen, processen en programma's van 
de organisatie. Conklin's best verkochte boek, Pre-Accident Investigations: An introduction 
to Organizational Safety is een bestseller op het gebied van veiligheid. Conklin woont in 
Santa Fe, New Mexico en vindt dat Human Performance het meest zinvolle werk is dat hij 
ooit heeft mogen beleven en doceren. 

Brent Sutton
Brent staat bekend als veiligheidscoach en voor het meenemen van organisaties op een 
leerreis om te begrijpen hoe mensen worden gezien als de oplossing, hoe mensen te 
betrekken en hun vaardigheden te benutten, zodat werknemersparticipatie een normale 
manier van een organisatie wordt, waar iedereen van profiteert. Brent is de co-auteur van 
het best verkochte boek over Learning Teams en gastheer van de podcast show "The 
Practice of Learning Teams" en is woonachtig in Auckland, Nieuw Zeeland.

Brent Robinson
Brent is een voorstander van operationele uitmuntendheid en heeft gewerkt in operationele, 
verkoop- en productontwikkelingsfuncties in de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-
Zeeland. Brent is de co-auteur van het bestseller boek The Practice of Learning Teams. 
Brent woont in Melbourne, Australië en heeft een passie voor kwaliteit en veiligheid die hem 
heeft gedreven in zijn overtuiging dat de convergentie van de twee zal leiden tot betere 
resultaten voor elke organisatie. 

Jeff Lyth
Jeff is een innovator op het gebied van veiligheid en leiderschap. Hij helpt organisaties bij 
de ontwikkeling van hun veiligheidsmanagement door hen te begeleiden bij de verkenning 
en integratie van de 'nieuwe visie' op veiligheidsprincipes en hen te helpen de 
prestatieplateaus te doorbreken die geassocieerd worden met conventionele visies op 
gezondheid en veiligheid. Hij is eigenaar van www.safetydifferently.com en woont in North 
Vancouver, Brits Columbia, Canada. 

https://www.learningteamscommunity.com/


LEREN VAN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

53 OKTOBER 2021 V1.1 (C) LEARNING TEAMS INC

https://www.learningteamscommunity.com/


LEARNING FROM EVERYDAY WORK

54 OCTOBER 2021 V1.1 (C) LEARNING TEAMS INC

Learning

Adaptive

Resilience

Capacity

Enable

Success

Engagement

https://www.learningteamscommunity.com/

	The Book “The Practice Of Learning Teams”
	Why learn from everyday work?
	Conditions for learning
	Learning from all operations
	What are weak signals?
	A tale of organizational amnesia By Brent Robinson
	Does better work lead to better management of psychosocial risks?
	The Iceberg
	The Glass Bottom Boat Metaphor with Jeffery Lyth



