Learning Accelerator
Communities
‘We moeten allemaal levenslange leerders worden’ is een van de conclusies van ‘skills outlook 2022’ van het World
Economic Forum, een internationale non-profit samenwerking. Permanente educatie is dus voor iedereen en niet alleen
voor diegene die PE-punten moeten behalen.
Door Marco Hoekstra

De meeste bedrijven stimuleren
het intern netwerken. Hoewel
communities veelal een eigen insteek hebben, hebben ze ook een
gemene deler en dat is: samen
met en van elkaar leren.
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Ontwikkelen van eigen mensen
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OPLEIDINGEN

zie je bijvoorbeeld hardlooptrainingen georganiseerd worden door een collega die tevens een semi-professionele marathonloper is. Allemaal manieren om ervoor te zorgen dat
collega’s elkaar weten te vinden en elkaar kunnen helpen
met praktische zaken of met kennisverrijking. Je zou hier
nog een stap verder in kunnen gaan om kennisdeling en
inspiratie professioneel te faciliteren binnen de organisatie.
Het laatste decennium is ook kennisdeling en inspiratie
tussen gelijkgestemde professionals van verschillende bedrijven flink in opkomst. Vaak vanuit het initiatief van een
individuele medewerker die wil ontwikkelen en leren van
andere bedrijven. Soms omdat vanuit directie het belang
wordt ingezien en er op afdelingsniveau afspraken kunnen
worden gemaakt met relevante Communities. Rumbold is
zo’n community waar de verschillende HR-doelgroepen ieder hun eigen sub-community hebben om met en van elkaar te leren en geïnspireerd te raken.

Aantrekken van juiste mensen
Employer branding is een hot topic geworden in de schaarse

Er zijn ook bedrijven die de sport/hobby link benutten om verbinding tussen collega’s te faciliteren.
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en permanente educatie. Maar met het groeiend aantal ZZPers ontstaan er vanzelf nieuwe samenwerkingsvormen die
dit soort zaken weten af te vangen en kwaliteit weten te borgen. Een voorbeeld binnen de financiële dienstverlening is
Allioscom. Dit is een community van professionele interimmers binnen de financiële dienstverlening die zich hebben

Samen met en van elkaar leren

georganiseerd. Ze komen met regelmaat samen om kennis
en ervaringen te delen, geïnspireerd te raken, opdrachten te
delen en samen relevante opleidingen in te kopen. Zo werken ze aan hun permanente educatie, staan ze niet alleen
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