
Leer van de ervaringen van anderen

Ervaringsbezoek



Ga op ervaringsbezoek 
en leer van de opgedane 

ervaringen van anderen!



Ervaringsbezoek

Wat is het doel van de tool?
Je hebt een nieuwe technologische innovatie gericht op Learning
& Development op het oog, welke je mogelijk wilt gaan inzetten
binnen jouw organisatie. Maar je bent benieuwd naar ervaringen
van anderen die momenteel in het innovatietraject zitten of het
innovatietraject al hebben afgerond; hoe hebben zij het traject
ervaren? Tegen welke bijzonderheden liepen zij aan? En - niet
onbelangrijk - wat zijn de resultaten?  

Een ervaringsbezoek biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van
ervaringen. Deze tool helpt je tijdens het ervaringsbezoek, zodat je
gerichte vragen kunt stellen, inzicht krijgt in de do's en dont's van
het innovatietraject en het maximale uit jouw bezoek haalt.  

Voor wie is de tool bedoeld? 
Learning & Development adviseurs. 

T�dsindicatie
Een sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. 



Instructie
Hoe gebruik je de tool?

Start bij de voorbereiding. Denk na over vijf onderwerpen
die je wil bespreken en het doel van het ervaringsbezoek.  

Bespreek jouw voorbereiding met je collega('s). Zo weet je
zeker dat je de juiste informatie gaat ophalen. 

Plan het ervaringsbezoek in. 

Noteer betrokkenen, bespreek hoe de innovatie in de
praktijk werkt en hoe het innovatietraject is verlopen en
vraag naar bijzonderheden. Bespreek tevens jouw vijf vooraf
vastgestelde onderwerpen. 

Laat het ervaringsbezoek even bezinken. Vul vervolgens de
conclusie in; welke verschillen en overeenkomsten zijn er
vergeleken met jouw situatie? Wat is je eind conclusie?



Resultaten

Checklist

Noteer 5 te bespreken onderwerpen of vragen. Doel van het ervaringsbezoek

Voorbereiding

Ervaringsbezoek

1
2
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4
5

Betrokkenen Praktijk Ervaringen

1
2
3

Noteer 3 verschillen met jouw situatie:

1
2
3

Noteer 3 overeenkomsten met jouw situatie:

Conclusie Wie waren er betrokken tijdens
het gehele innovatietraject? En
wat was hun rol? 

Welke praktische zaken waren tijdens
het innovatietraject aan de orde? Hoe is
het traject in de praktijk verlopen? 

Wat zijn de resultaten van het
innovatietraject? Denk ook aan
aandachtspunten en bijzonderheden.

Welke conclusies trek je na aanleiding van je
ervaringen tijdens het bezoek?

Wat wil je bereiken met het ervaringsbezoek? Waarom voer
je het ervaringsbezoek uit? 




