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Together On Performance! 
 

  
 

Bedrijfsacademie 
Lerend werken en werkend leren 
 
 
De uitdaging 
 
Constante veranderingen in de markt, wetgeving en maatschappij vragen om een flexibele 
en lerende organisatie. Het houden van regie tussen werkuitvoering en lerend werken is 
intensief maar essentieel om snel op veranderingen in de markt in te kunnen inspelen. 
Een eigen bedrijfsacademie die zijn leertrajecten afstemt op de strategie, cultuur en 
bedrijfsprocessen van het bedrijf draagt daar in belangrijke mate aan bij.  
Een bedrijfsacademie opzetten, organiseren en uitvoeren op een zo efficiënt en effectief 
mogelijke manier vergt kennis en ervaring; de bedrijfsacademie dient meerwaarde te bieden 
voor zowel bedrijf als medewerker. 
 
 
Gewenste situatie 
 
De bedrijfsacademie is een onderdeel van een lerende organisatie en faciliteert deze 
doorlopend. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. Zij weten de 
juiste kennis, vaardigheden en gedrag eigen te maken wanneer de klant, markt en het werk 
hierom vragen. Medewerkers worden gestimuleerd continu een optimale uitvoering van hun 
werk na te streven en werkprocessen en teamprestaties te verbeteren. 
 
De bedrijfsacademie weet het leer- en ontwikkelproces te monitoren en te toetsen; kent 
vanuit het bedrijfsbeleid de vraag, het nut en de noodzaak van het werken conform de 
bedrijfsprincipes gericht op het realiseren van bedrijfsambities. Het leren is onderdeel van 
POP- en functioneringsgesprekken. De integratie van leren met het werken staat centraal. 
 
De bedrijfsacademie is het verzamelpunt van signalen van wat in de bedrijfsvoering goed 
gaat, beter kan, ontwikkel- en leervragen. De bedrijfsacademie legt voortdurende de 
koppeling tussen strategie en werkvloer.  De bedrijfsacademie heeft een visie op hoe er 
geleerd wordt binnen het bedrijf en weet zichzelf te blijven innoveren en verbeteren. 
 
Management development maakt onderdeel uit van de bedrijfsacademie. 
Leiderschapsstijl, sturen op gedrag en coachen op talent zijn essentieel in een lerende 
organisatie waarin lerend werken of een leven lang leren belangrijke uitgangspunt zijn. 
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Doelen 
 

• Het geleerde wordt onmiddellijk toegepast op de werkvloer; de bedrijfssituatie en 
leersituatie vallen samen 

• Een significant lagere arbeidsderving door coaching en training in the job; het leren 
vindt plaats op de werkvloer. Geen reistijdverlies of extra reiskosten voor ontwikkeling 

• Geen reistijdenverlies of extra kosten voor ontwikkeling 
• Nieuwe mensen worden snel opgeleid tot hun specifieke taak / rol 
• Vereenvoudiging van werving en selectie; een lager niveau met de bedrijfseigen 

opleidingen gericht opgeleid naar taken voor een hoger opleidingsniveau 
 

 
Werkwijze TOP! Bedrijfsacademie 
 

• Inventarisatie opleidingsbehoefte en -wensen in relatie tot ambitie, marktvraag en 
interne organisatie 

• Inventarisatie beschikbare opleidingsmiddelen en faciliteiten 
• Analyse, gevolgd door de ontwerp van de bedrijfsacademie met elementen zoals: 

o Bedrijfsspecifieke visie-ontwikkeling op leren en opleiden 
o Ontwerpen van bedrijfsspecifieke ontwikkelprogramma’s met leerpaden 

geïntegreerd in het werkproces 
o Ontwikkelen van het onderwijs- / leermateriaal, afgestemd op werkprocessen  
o Opzetten trainersnetwerk intern / extern 
o Ontwikkelen van een train de trainer programma 
o Werkprocessen en -procedures bedrijfsacademie vastgelegd en afgestemd, 

inclusief: 
§ Kwaliteitsbewaking van leerpaden versus resultaten 
§ Kwaliteitsbewaking en ontwikkeling trainers 
§  Faciliteiten 

 
Referenties 
 

          

             
 
 
 

Contact 06-11303309 | info@topontwikkeling.nl | www.topontwikkeling.nl 

 
Bedrijfsacademieprincipes TOP! Ontwikkeling 
• Interactief en constante evaluatie op rendement 
• Gezamenlijke informatiebron, transparant en constant beschikbaar voor stakeholders 
• Leren op iedere moment en op iedere plek; de virtuele bedrijfsacademie 
• Geeft input voor standaardisatie van werkprocessen 
• Inzet van diverse partijen in een lerende omgeving, ongeachte de rol, positie of taak 
• De dagelijkse werkzaamheden in combinatie met marktontwikkelingen (strategie) leggen 

de basis voor de inrichting van het leerprogramma en de toets van het geleerde 
• Opzetten – implementeren – uitvoeren (deel / geheel) – monitoren bedrijfsacademie 
 

 
TOP! Ontwikkeling 
is een trainings- en adviesbureau, 
gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
uitvoeren van opleidingen en 
leerprogramma’s in diverse sectoren. 
TOP! – opleidingen en programma’s 
dragen bij aan Betrokkenheid – 
Zeggenschap – Vakdeskundigheid.   
 
Wij vertalen uw strategie / beleid naar 
de dagelijkse uitvoering voor uw 
leidinggevenden en medewerkers. 
	


