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  ACTION LEARNING
          UITGANGSPUNTEN

Dit document is een handreiking voor het opzet-
ten en uitvoeren van een Action Learning project. 
Action Learning heeft wee doelen:
   •  Urgente, complexe problemen aanpakken
      waar nog niet eerder een oplossing voor is
      gevonden.
   •  Managers, teams en organisaties effectief
      laten leren.

Figuur 1: Twee doelen Action Learning 

In deze whitepaper beschrijven we de basis en 
de randvoorwaarden van Action Learning. 
Vervolgens gaan we in op het belang van 
veiligheid, vertrouwen en verbinding tijdens een 
Action Learning project. Daarna bespreken we 
de kunst van het stellen van open vragen en hoe 
je kunt omgaan met de grote afleider: je interne 
dialoog. Tenslotte bespreken we de praktische 
uitvoering van een Action Learning project.

Waarom Action Learning nodig is 
binnen het huidige tijdgewricht

Organisaties hebben te maken razendsnelle 
ontwikkelingen van bijvoorbeeld de mogelijk-
heden van IT-systemen, social media en de 
snelheid waarmee informatie wereldwijd 
beschikbaar is. Dit stelt nieuwe eisen aan 
organisaties. Uit het Amerikaanse leger komt 
de term VUCA om dit fenomeen te beschrijven. 
VUCA staat voor Volotile, Uncertain, Complex 
and Ambiguous.
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Daarnaast kunnen we constateren dat de 
snelheid van leren en ontwikkelen veel trager is 
geworden dan de snelheid van innoveren en 
verandering. In de onderstaande afbeelding 
geven we dat weer. 

Figuur 2: Eddy Obeng, World after midnight.

Door de toegenomen snelheid van veranderen 
is een fundamenteel andere benadering nodig 
van de aanpak van problemen. Meerjarenplan-
nen kunnen soms na 3 maanden al opnieuw 
geschreven worden door het volgende 
meerjarenplan met een nog kortere levensduur. 
In deze context is Action Learning één van de 
methodes om de snelheid van veranderen te 
kunnen bijhouden. De vaardigheid om acuut te 
reageren op een veranderende omstandigheid 
is belangrijker geworden dan heel ver vooruit 
kijken. Action Learning geeft hier de handvatten 
voor.

Action Learning de basis

Er zijn verschillende visies over de exacte 
invulling van Action Learning. Bij Business School 
Nederland passen wij al meer dan 30 jaar Action 
Learning toe in onze MBA programma’s. Als basis 
voor de Action Learning aanpak volgen we de lijn 
die door het World Institute for Action Learning 
(WIAL) is beschreven en waarin  door Prof. Dr. 
Marquardt veel onderzoek naar wordt gedaan. 
Wij vinden echter dat er een aantal essentiële 
elementen ontbreekt in deze benadering. Over 
het fenomeen psychologische veiligheid en het 
belang van verbinding wordt binnen het WIAL 
niet zo veel gezegd. Wij vinden dat deze beide 
factoren in elk willekeurig team de basis zijn voor 
samenwerking. In de volgende paragraaf gaan 
we hier verder op in.
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Action Learning in de MBA programma’s van Business School Nederland

Al meer dan 30 jaar past Business School Nederland Action Learning toe in haar MBA programma’s. De studenten in 
onze programma’s zijn managers die actief zijn in het bedrijfsleven of in de non-profit sector. Ze gaan tijdens een aantal 
Action Learning projecten aan de slag met echte urgente complexe problemen uit hun eigen werkpraktijk. Managers 
leren namelijk het meest effectief in de praktijk. Ze worden niet opgeleid tot adviseur, ze moeten ervaren wat het 
betekent om onder druk daadwerkelijk verbeteringen door te voeren in hun organisatie. Bijkomend voordeel is dat de 
opleiding direct rendement oplevert en ook de rest van de organisatie kennis maakt met de Action Learning filosofie.



Action Learning bestaat uit de volgende 
basiselementen:
   1.  Probleem. Bij Action Learning staat een echt
       probleem (project, kans, uitdaging) centraal. 
       Het probleem moet urgent en belangrijk zijn
       en de verantwoordelijkheid van het team om
       het op te lossen.
   2. Groep. De groep bestaat uit 4 tot 8 mensen,
       liefst met verschillende achtergronden. In 
       een groep kan 1 probleem centraal staan, of 
       ieder teamlid brengt een eigen probleem in.
   3. Vragen. Bij Action Learning zijn goede
       vragen stellen en reflectie belangrijker dan
       het geven van statements en meningen.
   4. Actie. Action Learning heeft alleen het 
       gewenste effect wanneer de groep niet
       alleen advies uitbrengt, maar ook 
       verantwoordelijkheid heeft voor de 
       implementatie, of in ieder geval directe 
       invloed.
   5. Leren. Het team leert tijdens het proces, dit 
       is nodig om het specifieke probleem op
       te kunnen lossen. Wanneer dit team eenmaal
       geleerd heeft neemt ze deze nieuwe kennis
       en vaardigheden ook weer mee naar 
       uitdagingen in de toekomst.
   6. Coach. De coach helpt de groep te focussen
       op het belangrijke (het leren) en het urgente 
       (het probleem oplossen).

Action Learning is een proces waarbij een team 
in een aantal sessies aan de slag gaat met een 
complex, urgent probleem. De sessies zijn als 
volgt opgebouwd: 

De rol van psychologische veiligheid 
en verbinding

Het is van groot belang dat de Action Learning 
Coach een veilige omgeving creëert en aandacht 
besteedt aan de verbinding tussen de leden van 
het Action Learning Team. Des te belangrijker 
wordt dit element als leden van het team 
elkaar nog niet erg goed kennen vanuit de 
dagelijkse werkomgeving. Veiligheid en 
verbinding zorgen voor het vertrouwen en de 
moed om ongemakkelijke en confronterende 
vragen te durven stellen. De inzichten die 
daardoor kunnen ontstaan leiden tot het 
vaststellen van de dieper liggende oorzaken van 
de complexe en urgente problemen waar het 
team voor bij elkaar is gebracht. In de praktijk 
blijkt het oplossen van de grondoorzaak in veel 
gevallen veel eenvoudiger dan het bestrijden van 
de symptomen die in eerste aanleg worden 
gedefinieerd als het complexe en urgente 
probleem waar we mee worstelen. 
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Maar nu eerst de basis. 

Figuur 3: 6 basiselementen van Action Learning
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Om in korte tijd, voor de duur van een Action 
Learning project, een succesvol team te creëren, 
zijn daarom in onze ogen coachingsvaardigheden 
van essentieel belang. Het uitdiepen van die 
vaardigheden is geen onderdeel van deze 
handleiding. In de QALC-training (zie inzet) die 
door Business School Nederland is ontwikkeld 
wordt daar de nodige aandacht aan besteed. 
Naast een specifieke training heeft de Action 
Learning Coach ruime ervaring nodig in het 
begeleiden van teams op het gebeid van open 
en transparant communiceren met elkaar. Van 
de coach wordt verwacht dat er interventies 
worden gedaan gedurende het proces die vooraf 
niet in te schatten zijn. De Action Learning Coach 
heeft voldoende ervaring nodig om in dergelijke 
situaties adequaat te kunnen reageren, zodat er 
een veilige situatie blijft bestaan. Dat leidt tot een 
advies over de aanstelling van een coach. Als 
er binnen de organisatie geen personen 
beschikbaar zijn die de competenties en ervaring 
hebben om teams op deze wijze te begeleiden, 
is het aan te bevelen een externe Action Learning 
Coach in te huren. Wil je projecten succesvol 
uitvoeren overleg dan met Business School 
Nederland over de inzet van een door Business 
School Nederland gecertificeerde Action 
Learning Coach voor jouw project.

Action Learning Fundamentals

Dit trainingsprogramma stelt je in de gelegenheid om 
in slechts twee dagen uitgebreid kennis te maken 
met de ‘Action Learning Fundamentals’ en biedt een 
perfecte opstap om zelf Qualified Action Learning 
Coach (QALC) te worden.

Qualified Action Learning Coach 

(QALC)  
Tijdens de eerste dagen worden professionele 
coaching methodes behandeld. Daarna leer je hoe je 
een succesvol Action Learning programma 
organiseert. In de 3-daagse training komen o.a. de 
volgende onderwerpen aan bod:
   •  Bij elke fase van probleemoplossing passende 
      vragen stellen.
   •  Leren het Action Learning-proces succesvol in 
      een organisatie te implementeren.
   •  Omgaan met groepsdynamica in 
      probleemoplossende teams.
   •  Selecteren van een geschikt probleem
   •  Samenstellen van het team.
   •  Opbouwen en behouden van teamspirit 
      en motivatie.

www.bsn.nl



  RANDVOORWAARDEN

Alvorens een succesvol Action Learning project 
te beginnen is een aantal randvoorwaarden 
belangrijk om goed in te vullen. Action Learning
is voor bepaalde problemen zeer geschikt. Voor 
andere problemen zijn in plaats van Action 
Learning betere methodes beschikbaar. Het is 
belangrijk om vooraf inzicht te hebben wat 
kansrijke soorten problemen zijn die kunnen 
worden opgelost door middel van Action 
Learning. Ook de samenstelling van het team 
waarmee je het project gaat uitvoeren doet er 
toe.

De selectie van een geschikt 
onderwerp

Action Learning is geen Haarlemmerolie. Hier 
de belangrijkste criteria (Marquardt 2018):
   •   Adaptief en niet technisch. Technische
       problemen kenmerken zich door het feit dat 
       de kennis om het probleem aan te pakken 
       aanwezig is. Het lijkt op de oplossing van 
       een puzzel waarvan alle onderdelen 
       aanwezig zijn, binnen of buiten de 
       organisatie. Adaptieve problemen zijn die
       problemen waarvoor nog geen oplossing 
       voorhanden is. De oplossing vergt 
       menselijke inspanning. Het vraagt soms 
       lastige aanpassing van gewoontes, van 
       gedrag, van aannames of overtuigingen die 
       voorheen als vanzelfsprekend werden 
       gezien.
   •   Belangrijk. Oplossing van het probleem is 
       kritisch en belangrijk voor de inbrenger, zijn 
       afdeling of zelfs voor de hele organisatie. De 
       oplossing van het probleem levert een 
       belangrijke bijdrage aan de toegevoegde 
       waarde die de organisatie kan leveren.
   •   Urgent. Urgente problemen hebben een
       bepaalde mate van tijdsdruk. Een urgent en 
       belangrijk probleem houdt de aandacht 
       langer vast van het team dat voor de 
       oplossing gaat zorgen en heeft een 
       groter commitment van alle stakeholders
       voor het gezamenlijk werken aan een of 
       meerdere oplossingen. 
   •   Complex maar wel haalbaar. Staat wellicht
       op gespannen voet met de beide vorige 
       criteria. Als een probleem té complex is, als 
       er te veel afhankelijkheden bestaan buiten 
       de invloedssfeer van het team, dan bestaat 
       de kans dat dit juist een demotiverend effect
       heeft. Check bij de haalbaarheid dus goed of
       de globale probleemstelling past binnen het 
       mandaat van het team dat er mee aan de
       slag gaat. 
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   •   Bekendheid. Tenminste één of bij voorkeur 
       enkele leden van het Action Learning team 
       zijn bekend met de materie en de context 
       waarin het probleem zich manifesteert. Uit
       onderzoek is gebleken dat diverse teams 
       betere en creatieve resultaten opleveren 
       dan wanneer een team met alleen maar 
       materiedeskundigen is samengesteld. 
   •   Leerkansen. Belangrijke leerdoelstellingen 
       binnen Action Learning hebben te maken 
       met leiderschap, samenwerking, luisteren 
       en bovenal het leren stellen van de 
       oordeelsvrije open vragen. Action Learning 
       kan ook worden ingezet als leermethode om
       een team beter bekend te maken met 
       onderwerpen rondom bijvoorbeeld supply
       chain management of klant contact 
       management. Uiteraard is het belangrijk dat 
       in zo’n team tenminste enkele 
       ervaringsdeskundigen aanwezig zijn. 
   •   Mandaat. Vanzelfsprekend is het oplossen 
       van een complex en urgent probleem voor 
       een organisatie uitsluitend zinvol als de 
       gevonden oplossingen ook worden 
       geïmplementeerd. De juiste mandatering 
       hiervoor hoort ook bij de criteria om een 
       succesvol Action Learning project uit te 
       voeren.

Samenstellen van het Action 
Learning team

We streven we binnen Action Learning ernaar om 
een divers team op te zetten. Dit zijn teams die 
zijn samengesteld uit medewerkers van verschil-
lende afdelingen en die vanuit hun eigen per-
spectief andere vragen stellen dan als het team 
dezelfde achtergrond heeft.  
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Het Action Learning Team bestaat uit de volgende rollen: 

Action Learning Coach (ALC). De Action Learning Coach is de procesbegeleider. De belangrijkste taak 
van de ALC is interveniëren bij leerkansen. Voor de start van het project is de ALC verantwoordelijk voor 
het creëren van een veilige omgeving waarin het Action Learning team de benodigde ongemakkelijke of 
confronterende vragen aan elkaar durven te stellen. In de praktijk zien we dat de coach in het begin van 
een Action Learning project vooral interventies doet op de wijze waarop vragen worden gesteld. 
Coachingsvaardigheden zijn onmisbaar om deze rol  goed te vervullen, zeker in omgevingen waar 
veel wordt gevraagd van het adaptief vermogen van het team. 

Probleeminbrenger. De probleeminbrenger of probleemeigenaar hoeft niet de functionaris te zijn die in 
de lijn belast is met het oplossen van het probleem. Het is wel belangrijk dat de probleeminbrenger de rol 
oppakt om overtuigend voor de andere deelnemers over te dragen dat het een urgent probleem is. Bij het 
ontbreken van urgentie zal de aandacht van het team snel verslappen en verdwijnt het commitment om 
zich in te zetten om te komen tot oplossingen.

 
Observator. De Observator komt niet voor in de WIAL-beschrijving. Wij geloven dat deze rol een 
vergroting van de leereffecten introduceert. Immers voor iedere sessie benoemt elk teamlid (inclusief 
Coach en Observator) een leerdoelstelling (zie hoofdstuk 5). Deze leerdoelstelling helpt gedurende het 
proces om actiever aanwezig te zijn en bevordert het vermogen om te luisteren. In de paragraaf over 
interne dialoog (de grote afleider) leggen we uit hoe dat werkt. De Observator reflecteert aan het einde 
van de sessie, soms tussendoor, wat hij objectief heeft kunnen waarnemen over de leerdoelstelling van de 
verschillende teamleden. 

4 tot 5 teamleden. (5 teamleden + observator + ALC + probleeminbrenger) De belangrijkste taak van de 
teamleden is het stellen van vragen over het ingebrachte probleem. Dat kan aan de probleeminbrenger en 
ook aan elkaar. Ideaal bestaat een team uit enkele leden die materiedeskundig zijn in combinatie met een 
aantal mensen die vanuit een volledig ander perspectief tegen het probleem aankijken. Mogelijk zelfs dat 
ze er helemaal geen last van hebben. 

Naast deze samenstelling van het team is een ‘Problem Sponsor’, een  in de organisatie belangrijk 
persoon. Deze persoon heeft bevoegdheden om resources ter beschikking te stellen uit de organisaties 
en het mandaat om gevonden oplossingen door te voeren over afdelingen heen. 
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  BELANG VAN VEILIGHEID,
  VERTROUWEN EN 
          VERBINDING

Veiligheid

Prof. Amy Edmondson van Harvard University 
heeft een simpele en heldere definitie voor 
psychologische veiligheid: “A shared 
understanding by members of a team that the 
team is safe for interpersonal risk taking” 
(Edmondson, 1999). 
Deze bevinding sluit nauw aan bij de analyse 
van Google die 15 jaar later met behulp van Big 
Data is uitgevoerd. Google heeft gekeken naar 
de gemeenschappelijke factoren waarom teams 
(160 in aantal) succesvol zijn. De belangrijkste 
factor voor succesvolle teams is psychologische 
veiligheid. 

Figuur 4: Uitkomsten Google project: welke factoren 

hebben de meeste invloed op het succes van een 

team. 

Alle bevindingen van dit Google project zijn hier 
te vinden: bit.ly/BSN-link-naar-Google-Aristotle
Als teamleden zich veilig voelen durven ze 
interpersoonlijke risico’s te nemen. En is er de 
moed om zich naar elkaar toe kwetsbaar op te 
stellen. 

Vertrouwen

Patrick Lencioni beschrijft met “de 5 frustraties 
van teamwerk” de relatie tussen vertrouwen in 
elkaar en focus op het resultaat van het team. 
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Figuur 5: 5 frustraties van een team, Patrick Lencioni 

Deze piramide zegt het volgende: Als vertrouwen 
afwezig is (level 1), durven mensen zich niet uit 
te spreken, het ideologische conflict wordt uit 
de weg gegaan (level 2), waardoor er 
schijnafspraken worden gemaakt (level 3) waar 
niemand elkaar op aanspreekt (level 4). 
Resultaten blijven vervolgens achterwege 
(level 5). Zo ook de resultaten van complexe en 
urgente problemen. 

In de voorbereiding van een Action Learning 
project is de factor vertrouwen en veiligheid 
daarom van cruciaal belang om tot een 
succesvolle missie te komen. 

Het gevolg van elkaar vertrouwen is, dat de 
moed er is om het ideologische conflict aan te 
gaan wanneer dat nodig is. En de teamleden 
houden elkaar scherp rond de gemaakte 
afspraken die nodig zijn voor het bereiken van 
het gemeenschappelijk bepaalde doel of de 
volgende stap in het oplossen van een probleem.
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bijvoorbeeld waarnemen dat iemand veel met 
de ogen knippert, of dat iemand een blos op 
de wangen krijgt, of ander zintuiglijk specifiek 
waarneembare aspecten. Invullen gaat over de 
betekenis van de waarneming. Iemand die zijn 
ogen fronst en zijn mondhoeken laat hangen 
hoeft niet boos te zijn.  Die invulling/interpretatie 
kan makkelijk onjuist zijn. 

Intervenieer als ALC om het proces begeleiden

Als Action Learning Coach is je belangrijkste taak 
het begeleiden van het proces. Blijf dus uit de 
inhoud. Dat kun je het beste doen door goed in 
contact te blijven met jezelf zoals we hierboven 
hebben omschreven. Leer je zelf aan om 
nieuwsgierig te zijn naar de vragen en 
antwoorden van de teamleden. Dat helpt om je
interne dialoog rustig te houden en veel beter te 
kunnen waarnemen wat er om je heen gebeurt. 
Benoem het als je waarneemt dat iemand er met 
zijn aandacht niet meer bij lijkt te zijn. Let ook 
hier op dat je niet interpreteert maar check  je 
observatie. Klopt je observatie dat de ander 
afgeleid is of met zijn gedachte ergens anders, 
dan ontstaat een kans op verdieping van het 
contact als de persoon in kwestie zich veilig 
genoeg voelt om in te gaan op de reden waarom 
hij of zij is afgeleid. Maak in je interventies die het 
proces begeleiden zo veel mogelijk gebruik van 
(open) vragen! 

Tot slot nog enkele tips 

Het begin van een Action Learning sessie is zowel 
voor de ALC als voor de teamleden spannend. 
Vaak ondervinden we weerstand in het begin 
vanwege twijfel bij het team over de vraag of 
deze sessie tot een goed en leerzaam einde zal 
komen. Deze twijfel zorgt er mogelijk voor dat 
teamleden wel fysiek aanwezig zijn maar 
emotioneel niet bij de sessie betrokken zijn. Het 
benoemen van jouw waarnemingen over gedrag, 
(non-verbale) communicatie en emoties is voor 
de Action Learning teamleden, zeker in het begin, 
een uitdaging. 
De groei van het team kun je ondersteunen als 
ALC door jouw eigen onzekerheid te benoemen. 
Het tonen van de TED talk van Brené Brown 
over de kracht van kwetsbaarheid kan hierbij 
ondersteunen. De uitnodiging aan de ALC is om 
het voortouw te nemen en de kwetsbaarheid te 
tonen door de onzekerheid die je bijvoorbeeld 
voelt over de juistheid van je observaties uit te 
spreken. 
We zien dat de grote meerderheid van het type 
probleem wat je met Action Learning kunt aanpa-
kken ergens een persoonlijke component heeft. 
Kwetsbaarheid, veiligheid, verbinding en contact 
helpen om de grondoorzaak van problemen 
duidelijk in beeld te krijgen!

Verbinding en contact maken

Een goede Action Learning sessie, en dat geldt 
feitelijk voor elke vorm van communicatie, is pas 
mogelijk als er écht contact is tussen twee de 
mensen die betrokken zijn bij het gesprek. Hier 
een aantal handreikingen om dit te creëren.

Wat is dat échte contact? 

Het begint met wat in het Engels ‘rapport’ heet. 
Het makkelijkst te omschrijven als afstemming. 
Zorg dat je met je aandacht bij het gesprek 
bent. Afdwalende gedachten naar een volgende 
afspraak of iets dergelijks zijn in een ontmoeting 
direct waarneembaar voor de anderen. 

Eerst contact met jezelf

Écht contact maken begint bij jezelf. Zit je goed 
en helemaal in je stoel? Ga niet voorover hangen 
of onderuitzakken bijvoorbeeld. Neem waar hoe 
je ademt. Ben je ontspannen of vind je het juist 
best spannend om een sessie te begeleiden als 
ALC of om deel uit te maken van een Action 
Learning team? Of zit je tegen je zin in deze 
sessie? Dit soort eenvoudige waarnemingen en 
het accepteren van de situatie zoals die op dat 
moment is, helpt je om in contact te komen met 
jezelf, zodat je vervolgens van daaruit contact 
kunt maken met de teamleden. 

Observeer teamleden

Vanuit het vorige startpunt observeer je de 
teamleden. Hoe zitten zij erbij? Zijn er externe 
signalen van spanning of ontspanning te zien 
of te horen in de stem? Wat kun je opmaken uit 
de lichaamshouding, of de uitdrukking? Luister 
bewust en kijk of je ook kunt horen wat juist niet 
gezegd wordt. Benoem wat je bij jezelf en wat je 
bij de groep of bij individuele leden van de groep 
waarneemt. Benoem expliciet de waarneming en 
niet jouw interpretatie van die waarneming. De 
opmerking “wat kijk je boos” is een interpretatie. 
Beter is het door te zeggen “Ik heb het gevoel 
dat je boos bent of niet lekker in je vel zit”. Het 
beste, in het kader van “Asking Great Questions” 
is het stellen van een vraag. In dit geval bijvoor-
beeld “Wat houd jou bezig op dit moment?” 

Laat de teamleden contact maken met elkaar

Bijvoorbeeld door aan het begin van een Action 
Learning sessie een korte oefening te doen 
waarbij de teamleden elkaar in stilte aankijken. 
Geef ze het advies om de ander betekenis te 
laten geven over de waargenomen non-verbale 
communicatie en emoties. Pas ook hier NIVEA 
toe: Niet Invullen Voor Een Ander. Geef ze het 
advies: Blijf zoveel mogelijk uit je oordeel over 
het gedrag en de communicatie van de ander, 
zodat je in contact met elkaar blijft. Je kunt
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  BASISREGELS VAN
  ACTION LEARNING

De 3 basisregels van een Action Learning sessie 
zijn: 
   •  Stel open vragen 
   •  Spreek alleen als antwoord op een vraag die 
      aan jou wordt gesteld 
   •  De Action Learning Coach mag interveniëren
      als er zich een leerkans voor het team 
      voordoet

Om je aan die basisregels te kunnen houden 
moet je de kunst van het stellen van open vragen 
beheersen en is het belangrijk om met aandacht 
naar de antwoorden te luisteren. Het klinkt als 
een open deur, maar het zijn twee van de meest 
onderontwikkelde vaardigheden.

De kunst van het stellen van open 
vragen 

In dit deel gaat het over een van de meest 
essentiële onderdelen van Action Learning: 
The Art of Asking Great Questions. Die 
manier waarop een lastige vraag wordt gesteld 
kan verschillende gevolgen hebben. Het kan 
leiden tot verdieping van inzicht bij de gene aan 
wie de vraag wordt gesteld. Aan de andere kant 
van het spectrum van mogelijkheden kan de 
manier waarop de vraag wordt gesteld leiden tot 
het omgekeerde effect. Onzekerheid, afsluiting 
en een averechts effect op de verdieping in het 
inzicht wat we graag willen bereiken. 

Bij elk nieuw team dat we begeleiden blijkt dat 
de competentie “het stellen van goede vragen” 
een onbekende en vooral ook onderontwikkelde 
competentie is. Prof. Marquardt gebruikt deze 
stelling in zijn presentaties: “A statement is a 
missed opportunity for leadership”. Hij koppelt 
leiderschap in deze uitspraak heel sterk aan het 
vermogen om vragen te stellen. Hoewel enigszins 
beperkt, schuilt in dit statement wel een belan-
grijke kern. Een leider die geen of vooral sugges-
tieve vragen stelt zal niet de beste luisteraar zijn. 
Het vermogen om vragen te leren stellen gaat 
gepaard met het ontwikkelen van een tweede 
vermogen. Goed en actief kunnen luisteren en 
daarop reflecteren. 

Waartoe dient het stellen van vragen eigenlijk?

Elk mens, in elke context heeft een aantal 
basisbehoeften. Enkele daarvan zijn gezien en 
gehoord worden. Door open vragen te stellen en 
écht te luisteren naar het antwoord worden deze 
beide behoeftes ingevuld. In teams waarin we 
samenwerken aan een gemeenschappelijk doel is 
het belangrijk dat alle leden in dat team zich 
gezien en gehoord voelen. Dat maakt dat men 
zich veiliger gaat voelen in dat team (zie psy-
chologische veiligheid in het vorige deel).
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Dit betekent niet dat hetgeen door een individu 
wordt gezegd ook wordt omgezet in 
overeenkomstige besluiten. Wij geloven, 
ondersteund door theorie en ervaring, dat het 
draagvlak voor gezamenlijk gedragen besluiten 
pas ontstaat als er oprecht is geluisterd naar alle 
betrokkenen.

Binnen de context van een Action Learning 
project gaat het bij het stellen van de vragen 
om een dieper inzicht in het probleem dat de 
probleeminbrenger heeft ingebracht. Jouw 
eigen idee, mening, visie over het probleem is 
in eerste instantie (nog) niet relevant. Het gaat 
erom dat we in een Action Learning setting de 
probleeminbrenger ondersteunen om een dieper 
inzicht te krijgen in het ingebrachte probleem. 
Dat is een ander doel dan bijvoorbeeld een 
discussiegesprek om elkaar te overtuigen van 
bepaalde standpunten!! 

Deze context stelt een aantal voorwaarden aan 
de manier waarop vragen worden gesteld. Indien 
we allereerst onze mening gaan uitleggen in de 
vorm van een betoog waarin mogelijk ook een 
aanname of een oordeel is verpakt, gevolgd 
door de vraag ‘Wat vind je daar van?’ Dan gaat 
de aandacht van de probleeminbrenger naar het 
volgen van het betoog. Uit ervaring blijkt dat de 
kans dat daardoor nieuwe inzichten ontstaan niet 
groot is. 

De essentie van Action Learning is het 
oplossingen vinden voor problemen die nog niet 
eerder zijn gevonden. Die oplossingen hebben 
een gemeenschappelijk kader, namelijk dat ze 
alleen worden gevonden als de kern van het 
probleem inzichtelijk is geworden. Het stellen 
van vragen is er dus vooral op gericht om de 
probleeminbrenger meer en dieper inzicht te 
laten ontwikkelen over zijn probleem. 

De volgende tips helpen om de kwaliteit van de 

vragen te verbeteren:

   •  Geen statements gevolgd door een 
      suggestieve vraag. Stel één vraag, formuleer
      er nooit twee of drie gelijktijdig. 
   •  Laat de ander uitpraten. Luisteren is niet 
      hetzelfde als wachten op jou beurt om te 
      spreken!!
   •  Vermijdt het stellen van de vraag 
      “Waar  om…?”. Waarom heeft op de meeste 
      mensen een effect dat men zich in de 
      verdediging gedrukt voelt. 
   •  De vraag beginnen met “Wat maakt dat…..?” 
      lijkt weinig onderscheidend maar blijkt een 
      veel positievere uitwerking te hebben op de
      probleeminbrenger. 
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De grote afleider: je interne dialoog

Een tweede aspect dat de kwaliteit van het stellen van vragen aanzienlijk verbetert is het actief 
luisteren naar de antwoorden die worden gegeven. Luisteren met aandacht is uitermate belangrijk. 
Blijf luisteren totdat de spreker is uitgesproken. Voorkom dat je alvast nadenkt over de vraag die je 
wilt stellen terwijl je wacht op het geschikte moment om direct het woord te nemen. Leg je 
nieuwsgierigheid en concentratie bij het luisteren naar het antwoord. Pas daarna kun je nadenken of 
je nog een vraag hebt. Laat je verwonderen door het antwoord. Onze luistervaardigheden en dus ook 
een belangrijke factor in het vergroten van de kwaliteit van vragen is wat we de “Grote Afleider” 
noemen. Je eigen interne stem die vaak nogal dominant aanwezig is.

De grote afleider is onze interne dialoog. Als de eerste woorden van een antwoord worden gegeven 
op een vraag die je hebt gesteld, komen er spontaan gedachtes bij je op. Ofwel, je innerlijke stem 
vraagt aandacht en ‘bedenkt’ wat goed, fout, anders dan je had bedoeld of verwacht, en bedenkt 
alvast de volgende reactie. Op dat moment ben je afgeleid en hoor je misschien nog wel de woorden 
die worden gesproken, die dringen echter niet meer goed tot je door. 

Het komt voor dat terwijl jij afgeleid bent door het nadenken over de vervolgvraag het antwoord 
namelijk al wordt gegeven. Je kunt daardoor belangrijke verdiepende informatie missen die mogelijk 
tot een veel zinvollere vraag kan leiden. De intentie om te blijven luisteren met aandacht is daarom 
heel belangrijk. 

Een tweede aspect van het volgen van je interne dialoog is dat die afleiding vaak ook opvalt. Elk 
mens heeft een soort zesde zintuig dat afwezigheid in contact feilloos waarneemt. Die waarneming 
is meestal onbewust en heeft direct gevolgen voor het verbreken van de verbinding in het gesprek. 
Het gevolg is dat het veel langer kan duren voordat je het probleem helder kunt krijgen op het niveau 
waar het werkelijke probleem ligt. 

Tips voor het verminderen van de invloed van je interne dialoog:

   •  Luister met aandacht. Zolang je je aandacht bewust bij de ander kunt houden is er geen ruimte om
      achter je interne stem aan te wandelen. Met aandacht luisteren vergt oefening. Elke keer ga 
      opnieuw terug met je aandacht naar de ander. Voor veel mensen is dat iets tegennatuurlijks, we
      luisteren het liefst naar onszelf.
   •  Kijk de ander oprecht aan, toon je aandacht door met gebaren of knikjes te reageren op wat de
      ander zegt. Vooral niet overdrijven, dat heeft op beiden een averechts effect.
   •  Het zal vaak gebeuren dat je jezelf opeens realiseert dat je toch weer naar je innerlijke stem 
      luistert. Blijf dan uit het oordeel en herstel de aandacht op de ander die aan het woord is. 
      Niet forceren.

© 2019 | Action Learning: veiligheid, vertrouwen en verbinding 9



  UITVOERING VAN HET
  ACTION LEARNING
  PROJECT

Stap 1 Leerdoelstellingen & probleem

1a. Leerdoelstellingen

Voor dat elke sessie begint komt het Leeraspect 
van Action Learning aan de orde. De Action 
Learning Coach vraagt aan alle teamleden om 
voor zichzelf een leerdoelstelling vast te stellen 
voor de betreffende sessie. Deze leerdoelstel-
lingen worden vastgelegd en de Observator gaat 
aan het einde van de sessie feedback geven 
over zijn waarneming met betrekking tot het 
uitvoeren van de leerdoelstelling door de 
individuele teamleden. 

1b. Probleembeschrijving

Het echte startpunt van de eerste Action 
Learning bijeenkomst is een globale probleem-
beschrijving. Bij voorkeur overlegt de Action 
Learning Coach vooraf met de probleem-
inbrenger wat de globale probleembeschrijving 
behelst. Dit hoeft niet, maar kan tijd besparen 
tijdens de eerste sessie. Bij de vaststelling van het 
te behandelen probleem zijn de criteria die we 
in hoofdstuk 2 hebben beschreven uiteraard van 
groot belang. 

Bij de start van de eerste Action Learning sessie 
vraagt de Action Learning Coach de probleem-
inbrenger om in zijn eigen woorden in een 
tijdsbestek van maximaal 5 minuten het probleem 
te beschrijven. Op dit proces wordt niet 
geïntervenieerd door teamleden met vragen of 
opmerkingen. 

Over de probleemstelling het volgende: bij elk 
probleem hoort een context waarin de prob-
lematiek zich manifesteert. Het is van belang om 
de context eerst toe te lichten en daarna in te 
zoomen op wat de concrete probleemstelling is. 
De taak van de Action Learning Coach is gericht 
op het globaal houden van de beschrijving. Niet 
te diep in details verzanden. Niet te lang uitwei-
den. Snel tot de kern komen en de probleem 
stelling formuleren in een zo kort mogelijke zin 
die begint met “het is een probleem dat….”.

Stap 2 Van probleemstelling naar 
grondoorzaak

2a. Stellen van open vragen aan elkaar

De Action Learning Coach nodigt het eerste 
teamlid uit om een vraag te stellen over de 
probleemstelling. In deze fase is  de bijdrage van 
de Action Learning Coach cruciaal. De kwaliteit 
van de vragen is bepalend voor de diepgang die 
het team bereikt in het vinden van de 
grondoorzaak.  Meestal betekent dit dat er in 

5 |

de eerste fase van dit gedeelte vrij veel 
interventies van de Action Learning Coach 
plaatsvinden. Naarmate het team vaker Action 
Learning sessies uitvoert zal de kwaliteit van de 
vragen significant verbeteren. De teamleden 
gaan de probleeminbrenger bevragen en kunnen 
ook vragen aan elkaar stellen over de 
probleemstelling. Een van de wegen om te 
komen tot de grondoorzaak van het probleem 
dat ingebracht is, is het bevragen van de 
probleeminbrenger of de gekozen stelling het 
daadwerkelijke probleem is. Een andere evenzeer 
belangrijk pad is om vragen te stellen over het 
belang van het probleem voor de organisatie. 
Wat zijn de gevolgen? 

Als dit proces op gang is gebeurt er in veel 
Action Learning teams het volgende. Men denkt 
de kern te hebben gevonden en gaat over tot 
het stellen van vragen die in de richting gaan van 
oplossingen. In de regel gebeurt dat te vroeg, als 
de kern van het probleem nog niet is geraakt. De 
kunst voor de Action Learning Coach is om hier 
erg attent op te zijn.

Zeker bij onervaren Action Learning groepen is 
het juist het vermogen om goede vragen te 
stellen hetgeen dat ontwikkeld dient te worden. 
Uiteraard let de Action Learning Coach heel 
scherp op de wijze waarop vragen gesteld 
worden en grijpt elke keer in als er een betoog 
wordt gehouden, meerdere vragen tegelijk 
worden gesteld, de spreker niet de kans heeft 
om zijn zin af te maken etc.. Nodig daarbij de 
vragensteller consequent uit om de vraag 
conform de spelregels opnieuw te stellen. 

Wanneer het proces vastloopt

Mocht het proces vastlopen, bijvoorbeeld als 
de creativiteit van de vragen niet leidt tot 
verdieping van de inzichten, dan kun je in deze 
fase als Action Learning Coach een interventie 
doen om suggesties uit de groep te vragen. Of 
je kunt als Action Learning Coach zelf, binnen de 
spelregels, een vraag stellen. Waak hierbij voor 
het invullen vanuit een ander wereldbeeld of voor 
het al te fanatiek “opdringen” van de suggestie. 

2b. Feedback op het proces en de kwaliteit van 

de vragen

Na enige tijd, bij voorkeur op een natuurlijk mo-
ment, anders maximaal na circa 20 minuten, on-
derbreekt de Action Learning Coach het proces 
om tussentijds feedback te vragen aan de team-
leden. Wat vindt men zelf van het proces? Wat 
vindt de groep zelf van de kwaliteit van de 
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vragen? Met hulp van de observator kun je in 
deze fase de kwaliteit en het niveau van de 
vragen bespreken en nogmaals de spelregels 
uitleggen. De kracht zit in de herhaling en het 
direct gaan toepassen. Vraag voordat men direct 
antwoord geeft om enkele momenten stil te zijn 
om de zelfreflectie te doen. Meestal levert dat 
nieuwe inzichten op! 

2c. Wat is de grondoorzaak + reflectie op de 

leerdoelen

Na de feedbackronde gaat het zoeken naar de 
grondoorzaak verder. Raadzaam is de 
vragensessie nog maximaal 10 tot 20 minuten 
te laten doorgaan. Na afsluiting van deze eerste 
vragensessie wordt de vraag aan alle teamleden 
voorgelegd om zonder overleg met elkaar, 
de uiteindelijke gevonden grondoorzaak in 
maximaal 1 zin op te schrijven. Vervolgens 
worden deze bevindingen voorgelegd aan de 
probleeminbrenger. Vaak is er sprake van een 
probleem dat ingekleurd wordt door de 
mindset of de manier waarop de inbrenger naar 
de wereld kijkt. Zijn of haar (vaak onbewuste) 
belemmerende overtuigingen spelen een 
belangrijke rol in het waarnemen van zijn of haar 
realiteit. Als er consensus is over de definitieve 
grondoorzaak kan de volgende fase worden 
gestart. Als het team het gevoel heeft dat de 
kern nog niet is bereikt, laat dan het resultaat 
van de eerste sessie het startpunt zijn van een 
volgende sessie om weer een niveau dichter bij 
de kern van het probleem te komen. Omdat het 
complexe en urgente problemen zijn waar Action 
Learning mee werkt is het vanzelfsprekend 
belangrijk niet te veel tijd voorbij te laten gaan 
voordat een volgende sessie wordt gepland. 

Belangrijk aspect is dat de lopende sessie altijd 
wordt afgesloten met een reflectie door de 
Observator op de leerdoelstellingen van de 
individuele deelnemers. Dat maakt dat de 
kwaliteit in de volgende sessie verbetert/
toeneemt.

Stap 3 Werken aan oplossings-
richtingen

Stap 3a. Leerdoelstellingen

Als de oplossingen worden ontwikkeld in een 
nieuwe sessie, begin dan eerst met het ophalen 
van de leerdoelstellingen. De rol van Observator 
kan eventueel rouleren.

Stap 3b. Stellen van open vragen aan elkaar

Het stellen van vragen bij het vinden van 
oplossingen is nog een grotere uitdaging dan 
in de vorige fase. Het ligt vrij voor de hand 
 teamleden de probleeminbrenger gaan 
voorzien van de oplossingen die zij 
vanzelfsprekend vinden. De Action Learning 
Coach ziet er op toe dat het proces volgens de 
initiële spelregels blijft verlopen. De kunst is om 
door het stellen van vragen aan de probleem-
inbrenger en aan elkaar het team tot 
onverwachte inzichten komt. Vaak gebeurt dit 
op een onverwacht moment door een vraag 
waarvan je als Action Learning Coach je afvraagt 
hoe relevant die specifieke vraag eigenlijk is. Als 
Action Learning Coach is het om die reden van 
belang om terughoudend te zijn op de inhoud 
en scherp op het proces. Coaching is ook wel te 
omschrijven als “The Art of Not Knowing”. Dit is 
lastiger naarmate je als Action Learning Coach 
ook inhoudsdeskundige bent! 

Stap 3c. Feedback op het proces en de kwaliteit 

van de vragen

Ook in deze stap neemt de ALC tijd om feedback 
te geven en te vragen op de kwaliteit van het 
proces en de vragen. 

Stap 3d. Formuleren van de oplossing

Aan het einde van de oplossing-sessie formuleert 
het team de oplossing of oplossingsrichting als 
het geheel nog niet rond is. De gevonden 
oplossing wordt nu omgezet in acties, zo SMART 
(Simple, Meaningful, Realistic, Time-specific) als 
mogelijk geformuleerd. In elk geval voorzien 
van een persoon die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de actie en de datum waarop naar 
verwachting de actie kan zijn voltooid. In deze 
fase is het belangrijk dat Iedereen zich uitspreekt 
over het bereikte resultaat, zonder de 
verplichting dat iedereen het er mee eens is. Wel 
is er commitment nodig van iedereen om aan 
de slag te gaan. Dat committent komt er als het 
team elkaar vertrouwt en als het veilig genoeg 
is om het inhoudelijke conflict aan te gaan met 
elkaar. Hier is ook weer een belangrijke taak 
voor de Action Learning Coach: het zesde zintuig 
inzetten om zo goed mogelijk in te schatten dat 
de oplossingen en acties door iedereen worden 
gedragen, ook al is niet iedereen het volledig 
eens met de gekozen richting. 
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Stap 3e. Reflectie op de leerdoelen

Als afsluiting van stap 3 komt ook weer de 
reflectie op de leerdoelstellingen aan de orde. 
De kunst is om de teamleden te laten 
reflecteren op de veranderingen in de kwaliteit 
van de vragen die gesteld zijn. Vooral de effecten 
van de vragen op de probleeminbrenger zijn in 
deze context interessant om naar te kijken. Als 
het goed is levert deze fase concreet inzicht in 
het feit dat de “Art of Asking Great Questions” 
leidt tot inzichten en soms zelfs doorbraken die 
anders niet zo snel tot stand waren gekomen. 
Het is belangrijk om de teamleden deze conclusie 
zelf te laten trekken. De rol van de observator is 
hierin essentieel. Door het delen van zijn of haar 
waarnemingen kunnen de inzichten bij de 
teamleden zich verder verdiepen. Deze fase is 
ondersteunend aan het proces om een veilig 
team te ontwikkelen waarin mensen 
interpersoonlijke risico’s nemen, het inhoudelijke 
conflict durven aan te gaan, commitment 
uitspreken voor het bereikte of te bereiken 
resultaat en elkaar ook daadwerkelijk durven aan 
te spreken op de opvolging van acties.

Stap 4 Reflectie op de acties
Na een periode van enkele weken waarin 
gewerkt wordt aan de te nemen acties, komt het 
team opnieuw bij elkaar voor het vervolg in het 
Action Learning proces. De review van de 
actielijst is een belangrijk agendapunt. Volgens 
WIAL zit 70% van het leereffect van Action 
Learning in de te nemen actie. Vanuit de review 
kan blijken dat de kern van het oorspronkelijke 
probleem nog niet is gevonden. De stap in het 
proces om de probleeminbrenger te bevragen 
kun je dan nogmaals uitvoeren ter verdieping. 
Uiteraard ook weer inclusief leerdoelstellingen en 
reflecties. 

Een interessant punt in stap 6 is de observatie 
dat niet iedereen of alle actiepunten tijdig zijn 
opgepakt. In dat geval is het raadzaam om de 
probleemstelling “het is een probleem dat we 
onze afspraken niet nakomen” centraal wordt 
gezet in een sessie. Deze fase is vaak niet 
gemakkelijk. De problematiek die tevoorschijn 
komt ligt in de meeste gevallen bij het ontbreken 
van een of meer factoren in het rijtje 
verbinding, veiligheid, vertrouwen. Daardoor 
wordt het inhoudelijke conflict vermeden en is er 
te weinig commitment en spreken we elkaar ook 
niet aan op het niet uitvoeren van acties. 
Uiteindelijk is er daardoor te weinig focus op 
resultaat. En dan het brengt Action Learning 
proces feilloos de door Lencioni beschreven 
frustraties van teamwerk aan de oppervlakte.
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IK HOOR EN IK VERGEET HET.
IK ZIE EN IK ONTHOUD HET.
IK DOE EN IK BEGRIJP HET.

Confucius

Business School Nederland

Wij zijn Business School Nederland, opgericht in Nederland in 1988, een door de Minister van Onderwijs 
erkende University of Applied Sciences. In Nederland zijn wij een van de oudste aanbieders van MBA’s én 
de eerste die met een volledig Nederlandstalig programma uitkwam. 
Business School Nederland is de pionier in het toepassen van Action Learning in MBA opleidingen, een 
leermethode die ervoor zorgt dat het geleerde meer beklijft omdat het direct wordt getest en toegepast 
in de praktijk. 

Ons pand ligt in het centrum van het prachtig gelegen, koninklijke Buren, midden in de Betuwe. Deze 
locatie is een bewuste keuze. Hier halen wij managers uit hun dagelijkse praktijk om leren echt mogelijk te 
maken. Ons doel was en is om meer managers met Action Learning toe te rusten en inmiddels heeft dit 
geresulteerd in een wereldwijd BSN-netwerk met 12 partnerscholen in 

Wij volgen we de oude wijsheid van Confucius:

In het boekje ‘MBA in Action‘ beschrijven alumni met diverse achtergronden hoe zij Action Learning 
hebben ervaren. Zij vertellen concreet wat Action Learning voor hun organisatie maar ook voor hen 
persoonlijk heeft betekend.

Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren (Gld)
Tel: 0344-579050
info@bsn.eu
www.bsn.nl

Action Learning Belevingssessies

Wil je na het lezen van deze whitepaper ervaren wat Action Learning voor jou of jouw organisatie kan 
betekenen? Kom dan eens langs bij onze kosteloze Action Learning Belevingssessies. 
Tijdens deze interactieve belevingssessie word je in vogelvlucht meegenomen in het proces van Action 
Learning. Je ervaart en beleeft de kracht van Action Learning en de impact hiervan op jouw manier van 
denken en handelen. En omdat we echte ‘problemen’ van de deelnemers gaan behandelen krijg je 
daarnaast direct een beeld wat de impact van deze leermethode op jouw organisatie zou kunnen zijn.

www.bsn.nl

Connected Action Learning: ing. Guus Goris, MBA

Guus is sinds 2012 bij Business School Nederland betrokken als Action Learning Coach. In 2018 heeft hij 
samen met een collega alumnus van Business School Nederland, Connected Action Learning opgezet. Zij 
begeleiden teams in organisaties met behulp van Action Learning in combinatie met de methodes die in 
dit artikel zijn beschreven. Connected Action Learning levert de hoofddocenten voor de Action Learning 
Fundamentals en de Qualified Action Learning Coach training van Business School Nederland. Connected 
Action learning is specialist in het effectief oplossen van problematische verhoudingen in teams.

https://www.connectedactionlearning.nl/


