
 

 
 

Reflecteren: de sleutel tot duurzame ontwikkeling 
     

 
Mensen leren door te doen. En dat doen gebeurt vooral buiten het trainingslokaal. Dit geldt voor het 
aanleren van technische vaardigheden, zoals het bedienen van een bepaald computerprogramma, 
maar ook zeker voor persoonlijke vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan gespreksvaardigheden.  Veel 
van het leren gebeurt daarmee buiten het bereik van trainers of opleiders. Des te belangrijker om te 
doorgronden hoe dat leren dan in praktijk werkt en hoe je dit kan ondersteunen. Hoe kun je er, met 
andere woorden, voor zorgen dat deelnemers aan een training niet alleen zien hoe zij door het 
stellen van open vragen meer ruimte geven aan anderen maar dat ze dit ook echt in praktijk doen en 
blijven doen. Door te begrijpen hoe mensen nieuwe gedragspatronen opbouwen kunnen trainingen 
worden ontworpen die dit proces op de werkvloer ondersteunen. 
 
Leren door doen 
De visie op leren en gedragsontwikkeling die al lange tijd de boventoon voert gaat ervan uit dat het 
leren van nieuwe vaardigheden op twee niveaus plaatsvindt.1 Op het cognitieve niveau leren mensen 
simpelweg door het toepassen van nieuwe vaardigheden. Door het toepassen van gedrag  worden zij 
geconfronteerd met de effecten daarvan en onder welke omstandigheden dit leidt tot positieve 
resultaten. Al in de jaren '70 werd met experimenten gedemonstreerd hoe via een proces van 
bekrachtiging mensen meer geneigd zijn om die dingen te doen die worden beloond (positieve 
bekrachtiging) en dingen niet te doen die worden bestraft.2 Door het toepassen van nieuw gedrag 
ontstaan er in het brein hierdoor associaties tussen kennis over gedragsvaardigheden en kennis over 
consequenties. Simpel gesteld, ik weet niet alleen hoe ik open vragen moet stellen maar ik heb 
tegelijkertijd ook een verwachting over het positieve effect daarvan. Het tweede niveau van leren, is 
het niveau van de overtuigingen en kennis over het eigen kunnen. Wat blijkt, door het toepassen van 
nieuw gedrag leer je niet alleen hoe dat gedrag werkt maar ook dat je in staat bent om nieuwe 
vaardigheden aan te leren en dat je daarmee nieuwe situaties het hoofd te bieden. Er ontstaat 
daarmee een verandering in de kennis over het eigen kunnen. En dit leidt tot een groter vertrouwen 
in het eigen kunnen, ook wel 'self-efficacy' genoemd. 3  
 
Om een voorbeeld te gebruiken; Kees merkt dat hij tijdens vergaderingen vaak heel erg aanwezig is 
waardoor zijn collega's steeds minder zeggen. Hij neemt zich voor om anderen meer ruimte te geven. 
Wanneer hij dit doet merkt hij dat hij hiervoor waardering krijgt van zijn collega's (beloning). Een 
bestraffing (bijv. dat hij zich achteraf schuldig voelt) blijft uit, waardoor hij na de vergadering een 
positiever gevoel heeft over zichzelf. Niet alleen leert hij zo steeds meer over hoe het in praktijk 
werkt om anderen meer ruimte te geven, maar ook dat hij zichzelf in bepaalde sociale situaties kan 
handhaven.  
 
Door het toepassen van nieuw gedrag leren mensen dus niet alleen over het nieuwe gedrag maar 
ook over hun eigen kunnen. De vraag is nu tweeledig. Allereerst, hoe je kun je ervoor zorgen dat 
medewerkers na een training daadwerkelijk in beweging komen en het nieuwe gedrag gaan 
uitproberen? En daarnaast, hoe kun je mensen helpen om deze ervaringen op de juiste manier te 
duiden? Zodat niet alleen het gedrag maar ook de 'self-efficacy' wordt versterkt.  
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Stuur op stretch, geen stress 
De manier waarop mensen tegen verandering aankijken beïnvloedt de kans dat zij in hun praktijk 
nieuwe gedrag zullen uitproberen. Deze grondhouding wordt Personal Growth Initiative (PGI) 
genoemd en kan worden samengevat als een positieve en proactieve houding ten opzichte van 
verandering en continue zelfontwikkeling. Interessant is dat deze houding nauwkeurig kan worden 
gemeten én worden beïnvloed.4  
 
Door Thoen en Robitschek is aangetoond dat je de PGI kunt verhogen door deelnemers te stimuleren 
ervaringen op te laten doen waarmee ze buiten hun comfort zone treden.5 Dit deden de 
onderzoekers met een speciaal daarvoor ontwikkelde training. Het verlaten van je comfort zone 
betekent dat je iets doet wat je niet eerder hebt gedaan en waarvan je niet zeker weet wat het effect 
zal zijn. Het onderzoek laat zien dat het ondernemen van dit soort activiteiten een zelfversterkend 
effect heeft. De positieve ervaring zorgt ervoor dat het nieuwe gedrag vaker wordt ingezet. 
Daarnaast wordt de grondhouding ten opzichte van leren (de PGI) verbeterd waardoor nog meer 
nieuwe leerervaringen worden opgezocht. Het verlaten van de comfort zone leidt daarmee niet 
alleen tot inzicht over die specifieke activiteit maar veel meer over de potentie die in jezelf aanwezig 
is om dit soort hordes te overwinnen. Dit  vergroot de  'self-efficacy'.  
 
Deze zelfversterkende cyclus is echter niet vanzelfsprekend. Uit het onderzoek blijkt dat het 
ontzettend belangrijk is hoe deelnemers hun comfort zone verlaten. De deelnemers kregen namelijk 
het advies om doelen te kiezen die voor hen echt belangrijk én haalbaar zijn. Bovendien werd hen 
geadviseerd om af te zien van doelen die tot "distress" zouden leiden. En tot slot werden ze geholpen 
om het doel op te knippen in behapbare acties en een realistische planning te maken. Al met al leidt 
dit ertoe dat de deelnemers doelen stelden die uitdagend maar haalbaar waren. Doelen dus die 
'stretch' maar geen 'stress' veroorzaken.  En juist hierdoor waren de ervaringen positief waardoor het 
gedrag werd bekrachtigd en de 'self efficacy' werd versterkt.  
 
Duurzaam leren door reflecteren 
Bovenstaande laat zien dat je mensen kunt stimuleren om ervaringen op te doen die het leren 
versterken. Dit werkt op de korte termijn, zoals de omstandigheden van het onderzoek, maar er is 
meer nodig voor een duurzaam effect. Hiervoor is het belangrijk om terug te grijpen op de twee 
niveaus van leren. Het verlaten van de comfort zone is gekoppeld aan het cognitieve niveau van leren  
maar dit is onvoldoende verklaring  voor de ontwikkelingen op het niveau van overtuigingen.  
 
Hier is een belangrijke rol weggelegd voor reflecteren. Onderzoek laat zien dat er diepere niveaus 
van leren worden aangesproken door te reflecteren op ervaringen.6 Dat betekent dat reflecteren niet 
alleen zorgt voor meer leren, maar juist voor leren op een dieper niveau. Dit wordt bevestigd door 
onderzoek van o.a. Di Stefano aan Harvard University.7 Dit onderzoek toont aan dat leereffecten 
worden versterkt wanneer mensen de kans krijgen om niet alleen te oefenen met een nieuwe taak 
(cognitief niveau) maar ook tijd krijgen om te reflecteren (overtuigingsniveau). En ook hier wordt 
weer een link gevonden naar 'self-efficacy'.  
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Reflecteren helpt dus om leerervaringen te verdiepen en het vertrouwen in eigen kunnen te 
vergroten. Dit is logisch wanneer nieuw gedrag leidt tot een positief effect. Maar wat gebeurt er nu 
op het moment dat nieuw gedrag minder gunstig uitpakt, bijvoorbeeld door een negatieve reactie 
van een collega?  Dit zou immers kunnen leiden tot negatieve bekrachtiging waarmee het nieuw 
aangeleerde gedrag in de toekomst juist wordt vermeden. De oplossing hiervoor is om deelnemers te 
helpen het juiste perspectief in te nemen. Uit hersenonderzoek blijkt dat de emotionele lading van 
een reflectie wordt verminderd wanneer je deelnemers laat focussen op het reconstrueren van de 
gebeurtenis in plaats van het herbeleven van het effect op henzelf.8 Door het stellen van de juiste 
reflectievragen kun je deelnemers dus helpen om met meer afstand naar een ervaring te kijken 
waarmee je de kans vergroot dat zij ook bij een minder positieve ervaring het nieuwe gedrag in 
praktijk blijven brengen. 
 
Wat betekent dit nu voor een training? 
Door zorgvuldig ontwerp van een training of interventie kun je deelnemers helpen om de inzichten 
uit de training daadwerkelijk in praktijk te brengen. Hiervoor zijn twee dingen cruciaal. Allereerst is 
het van belang om deelnemers te helpen om doelen te formuleren die hen helpen om op een 
behapbare manier hun comfortzone te verlaten. Zo wordt de kans groot dat ze positieve ervaringen 
opdoen die hun positieve houding ten opzichte van ontwikkeling versterkt.  Daarnaast is het van 
belang om medewerkers te laten reflecteren op hun ervaringen, tijdens de training maar ook daarna. 
Door daarbij gebruik te maken van reflectievragen die mensen helpen om zich te richten op de 
gebeurtenis zorg je ervoor dat ook bij minder positieve ervaringen het leren wordt voortgezet. Door 
het verwoorden treedt er bewustzijn op, zodat de ervaringen worden vertaald naar andere situaties 
en het geloof in eigen kunnen wordt vergroot. Dit is de sleutel tot duurzame ontwikkeling.  
 
Perflectie helpt daarbij. Met onze innovatieve methodiek stimuleren we deelnemers om in hun eigen 
praktijk succesvol te veranderen. We helpen deelnemers om persoonlijke doelen op te knippen in 
haalbare stappen en hierop stelselmatig te reflecteren. Ze ontvangen daarbij micro-feedback uit hun 
omgeving en ze bereiden zich wekelijks voor op de voor hen uitdagende momenten. Deze methodiek 
ondersteunen wij met een interactief, online platform.  
 
Ben je benieuwd wat Perflectie voor jou kan 
betekenen? Wij maken graag kennis, je kunt ons 
bereiken op: thomas@perflectie.nl of 06-30809510. 
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