
Dat helpt je in je vak!

Wat is leren?

De rol van een lerende mindset

Leren van je dagelijkse werk
Haal zo veel mogelijk uit je werkdag door te leren van 

je dagelijkse werk. Vraag je collega’s om feedback op 

je werk, ga in gesprek over doelen en verwachtingen 

met je manager en kijk dagelijks terug op wat je doet. 

Bij leren denk je al snel aan een opleiding of 

training. Maar leren is veel meer en je doet het 

vast al vaker dan dat je je er bewust van bent. 

Je leert door in je werk problemen op te lossen 

of een andere rol te vervullen. Door samen met 

anderen een plan van aanpak te bedenken. En 

ook door elkaar feedback te geven of elkaar te 

coachen. Leren doe je dus altijd en overal. In je 

werk en van je werk.

Heb je een lerende mindset? Dan ben je steeds 

op zoek naar kansen om te leren. Je neemt 

verantwoordelijkheid voor je persoonlijke en 

professionele groei. Leerkansen zitten in kleine 

dingen: het oplossen van een probleem, het 

uitproberen van nieuw gedrag, praten met een 

expert en zelfs in de fouten die je maakt. Kijk 

eens door een andere bril naar je werk en elke 

dag wordt een leerervaring! 

Leren door zelf te ontdekken
Blijf nieuwsgierig en sta open om te leren. Abonneer 

je op nieuwsbrieven, neem dagelijks 20 minuten de 

tijd om iets nieuws te proberen of pak een nieuw 

project op. 

Leren van je collega’s
Inspireer en laat je inspireren door collega’s met 

dezelfde interesses. Motiveer elkaar om kennis te 

delen, organiseer netwerkbijeenkomsten of stel 

vragen op een online platform met vakgenoten.

Meer weten over lerend werken?
Ontdek alles over ‘lerend werken’ op watdoejijmorgen.nl. Jouw startpunt als je 

wilt bijblijven, groeien, ontwikkelen en leren in de corporatiesector. Het digitale leerplatform van FLOW in samenwerking met De Corporatie Academie.

Bekijk de video

Bekijk de video

Bekijk de video

De wereld van werk verandert razendsnel. Continu leren helpt je enorm om 
je werk goed en naar tevredenheid te blijven doen.

https://www.youtube.com/watch?v=pVJIJV8OBAs
https://www.youtube.com/watch?v=kD4clVjnkpc
https://www.youtube.com/watch?v=A4lZJQFFDbI
www.watdoejijmorgen.nl



