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“Huidige leercultuur is een ramp 
voor de kenniseconomie”

Om Nederland weer hoger op de 
innovatieladder te krijgen, is een cultuur
omslag noodzakelijk, stelt professor 
Joseph Kessels. Universiteiten zouden 
zich niet alleen met fundamentele kennis 
bezig moeten houden, maar ook stil 
moeten staan bij de vraag hoe de samen
leving hier daadwerkelijk iets mee kan 
doen. Bedrijven zouden daarentegen 
meer moeten erkennen dat kennis
ontwikkeling nodig is om tot verbetering 
en vernieuwing te komen.

Joseph Kessels (1952) is sinds 1977 
partner bij bureau Kessels & Smit,
The Learning Company. Hij studeerde 
andragologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en promoveerde cum laude 
aan de Universiteit Twente op een studie 
naar het ontwerpen van succesvolle op
leidingsprogramma’s. Als parttime hoog
leraar HRD- bedrijfsopleidingen in 
Twente richt hij zich op vraagstukken 
die betrekking hebben op het ontwerpen 
van leertrajecten, opleidingsbeleid en de 
inrichting van de kennishuishouding.
In 1989 ontving hij van de Nederlandse 
Vereniging van Opleidingsfunctionaris
sen de eerste Opleidingsonderscheiding.

Praktijkervaring
“Het onderwijs is veelal gericht op een 

klassieke opvatting over kennis en houdt 
zich niet genoeg bezig met de bekwaam
heid om die kennis in de praktijk te 
brengen ten behoeve van het bedrijfs
leven. In de praktijk moetje het leren, 
de meest succesvolle ondernemers hebben 
hun succes vaak te danken aan hun prak
tijkervaring. Universiteiten zouden zich 
er druk over moeten gaan maken waar 
hun studenten terechtkomen. Het is 
een te beperkte taakopvatting om alleen 
aandacht te besteden aan het handjevol 
studenten dat wil blijven om onderzoeker 
te worden.”

Steeds meer bedrijven brengen hun 
productieafdeling naar landen met lage 
lonen. “Wij moeten het daarom hebben

van het vermogen om voortdurend te ver
beteren en radicaal te vernieuwen, van de 
kenniseconomie dus. We moeten dan wel 
af van de conventionele manier van man
agen door vooral te willen controleren en 
te beheersen. Veel ondernemers zijn opge
voed met het idee dat er maar één de baas 
kan zijn. Er zijn regels binnen het bedrijf, 
iedereen heeft zo zijn taken en er heerst 
een overzichtelijke organisatie alsof het 
een leger betreft. Dat is prima voor het 
voeren van een oorlog maar het geeft 
niet het goede klimaat voor innovatie.”

Kennis delen
“Vroeger was het heel normaal dat 

een kleine club binnen de organisatie het 
denkwerk deed. De scheiding tussen den
ken en doen lag aan de basis van slim 
en efficiënt. Er bestaat nog steeds een 
bepaalde angst, dat als je kennis deelt, 
je dan iets van je macht verliest. Als je 
kennis kunt delen, wordt het juist meer! 
Binnen een onderneming is er vaak veel 
ervaringskennis bij werknemers. In feite 
draait een onderneming daarjuist soepel 
op. Als er een prettig leerklimaat is, 
met een veilige sfeer, zullen ze zich vrij 
voelen om ervaringen uit te wisselen.
Laat mensen participeren, nadenken 
over oplossingen voor problemen.
Zij nemen dan ook meer verantwoorde
lijkheid, voelen zich betrokken en komen 
met opmerkelijk innovatieve aanpakken.”

Vernieuwingen ontstaan meestal als 
er onverwachte nieuwe combinaties 
plaatsvinden. “Hou je je bedrijf strak 
georganiseerd, dan hou je jezelf dom.
We zijn gewend om vast te houden aan 
iets wat goed gaat, maar daar begint ook 
de verstarring. Medewerkers hebben dat 
snel in de gaten en krijgen dan iets van: 
‘Laten we vooral maar niet opvallen, dan 
worden we wel met rust gelaten’.
Dit is een ramp voor de kenniseconomie. 
Als mensen met een idee komen, moeten 
ze niet bang hoeven zijn om op hun kop 
te krijgen. Werk bewust aan wederzijdse

aantrekkelijkheid en richt je niet alleen 
op macht en hiërarchie.”

Communities of practice
Binnen de Learning Company wordt 

gewerkt met communities of practice.
“Dit zijn studiegroepen die aan ver
beteringen en vernieuwingen werken.
We willen de sterke kanten van mensen 
ontdekken en stimuleren de medewerkers 
om daarjuist gebruik van te maken.
We koesteren onze stagiaires, die door 
kritische vragen te stellen ons een spiegel 
voorhouden en ons bewust maken van 
vastgeroeste gewoontes, die hun betekenis 
vaak hebben verloren. Zij zorgen voor een 
frisse wind. Door samenwerking met het 
onderwijs haal je gratis en voor niks de 
nieuwe generatie kennis in huis.”

Het creëren van een gunstige leer
omgeving op de werkvloer vraagt wel om 
een bijzonder soort inzet van de onderne
mer. Joseph Kessels heeft vele publicaties 
op zijn naam staan. In een ervan wordt 
dit proces beschreven: “Aandacht voor 
leren op de werkplek levert waardevolle 
inzichten op over de voorwaarden om van 
de werkplek tot een gunstige leeromgeving 
te maken. Het gaat dan om zaken als uit
dagende taken, eigen verantwoordelijk
heid, variatie in het takenpakket en ruimte 
en ondersteuning voor leren. Het blijkt in 
de praktijk een uitdagend proces te zijn 
om die voorwaarden voor het eerst op 
werkplekken te introduceren.”

Volgens Kessels kunt je niet slim zijn 
tegen je zin: “Medewerkers zouden op zoek 
moeten gaan naar hun passie. We hebben 
dat afgeleerd en daar word je ongelukkig 
van. Als we de collectieve slimheid kunnen 
bevorderen, komt dat ten goede aan de 
kenniseconomie. Externe factoren zoals 
een dure auto van de zaak, zullen mede
werkers niet kennisproductief maken. Geef 
medewerkers meer regelruimte waardoor 
ze kunnen leren om complexe taken met 
plezier op te pakken, dat geeft hen de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen.” •
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