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VAN LEREN EEN GEWOONTE
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Dat onze gast op de praatstoel deze maand in levenslang leren gelooft, mag duidelijk zijn. Jan Dillis, HR Director bij het 
in innovatieve technologyconsultancy gespecialiseerde Devoteam, loodst zijn bedrijf vandaag naar continuous learning. 
En daar heeft hij alle redenen voor, want de kennis en ervaring van de medewerkers is grondstof nummer één voor dit 
consultancybedrijf. 

Devoteam is gespecialiseerd in innovatieve technologyconsultancy. 
Wat houdt dat precies in en hoe maken jullie dit waar? 
Jan: “Als consultancybedrijf leveren we diensten en kennis aan bedrij-
ven. We begeleiden onze klanten met name in hun digitale transforma-
tie. Daarvoor zijn we in België met zo’n 300 IT-consultants. We maken 
deel uit van een groep die actief is in bijna 20 landen in Europa en het 
Midden-Oosten. In totaal tellen we op groepsniveau zo’n 8.000 mede-
werkers. Hun kennis en ervaring is onze materie, onze grondstof. Leren 
is dan ook essentieel voor het voortbestaan van ons bedrijf. Om goede 
diensten te kunnen leveren aan onze klanten, moeten onze medewer-
kers over state-of-the-artkennis beschikken. Ze moeten mee zijn met de 
nieuwste technologische ontwikkelingen, en tegelijkertijd over de juis-
te softskills beschikken om op een correcte manier met klanten om te 
gaan, rapporten te maken, te presenteren, behoeftes te detecteren …”

Op welke manier pakken jullie het leren aan bij Devoteam?
Jan: “In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat we vandaag 
een evolutie doormaken van een ‘annual performance evaluation’ naar 
‘continuous learning’. Dat betekent dat we er steeds meer een gewoonte 
van maken dat onze peoplemanagers regelmatig samenzitten met hun 
consultants om te bekijken hoe hun missie loopt, of de klant tevreden 
is, of de medewerker ergens hulp bij nodig heeft, enzoverder. Nog be-
langrijker is echter dat ze ook praten over wat de werknemer de voorbije 
periode geleerd heeft en wat er nog geleerd kan worden. Gaat het om 
technologische zaken, softskills of een combinatie van beide? Een an-
der belangrijk uitgangspunt binnen L&D bij Devoteam is dat leren een 
gedeelde verantwoordelijkheid is. Een belangrijk deel van die verant-
woordelijkheid ligt bij de practicemanager van een bepaalde technolo-
gie. In een securitypractice zitten bijvoorbeeld alle medewerkers samen 
die werken rond securitytechnologie. De practicemanager moet ervoor 
zorgen dat de mensen in zijn practice continu bijleren en dat hun ken-
nis state-of-the-art is. Een tweede verantwoordelijkheid ligt bij de me-
dewerker zelf. Van hem of haar verwachten we geen afwachtende, maar 
een proactieve houding. We willen graag dat medewerkers zelf initiatief 
nemen en ervoor zorgen dat de zaken die naar boven komen tijdens 
een coachinggesprek ook effectief ingevuld worden met concrete op-
leidingsinitiatieven. Een derde verantwoordelijkheid kan in bepaalde 
gevallen bij de klant liggen, wanneer die evolueert naar een nieuwe 
technologie. In zo’n geval organiseren we soms samen een opleiding 
voor de medewerkers van de klant én van ons bedrijf, wat een win-win-
situatie oplevert. Een vierde en laatste verantwoordelijkheid ligt bij HR, 
die als facilitator ondersteunt bij de inventarisatie van leerbehoeften 

en de organisatie van opleidingen. Wij zitten zelf aan het stuur wat 
betreft softskills en leadershipcompetenties.”

Op welke leervormen zetten jullie in?
Jan: “We geloven eerst en vooral in een geïndividualiseerde just-in-
time-aanpak. Zodat de leerbehoefte van een consultant op een spe-
cifiek moment zo concreet en zo goed mogelijk ingevuld wordt. Een 
standaardopleiding is op zo’n moment doorgaans niet aan de orde. In 
samenspraak met de peoplemanager kijken we daarom welke leeractie 
het meest aangewezen is of rond welk thema er gewerkt moet worden 
de komende tijd. Dat kan gebeuren aan de hand van diverse leertools: 
een klassikale cursus, e-learning of - bijvoorbeeld om een nieuwe tech-
nologie te leren toepassen - het maken van een demoproject of een 
proof-of-concept. Het is zeker niet zo dat we standaard grijpen naar een 
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klassikale opleiding, integendeel. We maken de meest optimale keuze 
uit een zeer uitgebreid portfolio van mogelijkheden, waarbij we gelo-
ven in het model van Jane Hart dat didactics (iets aangeleerd krijgen), 
discourse (interactie met anderen zoals bijvoorbeeld sociallearning), 
discovery (on-the-jobtraining, starten op een missie in een omgeving 
die minder vertrouwd is) en doing (ervaringsleren zoals bijvoorbeeld 
het maken van een proof-of-concept) combineert. Tegelijk merken we 

dat medewerkers - zeker onze starters - daarnaast toch ook graag een 
projectie krijgen van hoe de drie komende jaar er bijvoorbeeld voor 
hen gaan uitzien. Voor starters hebben we daarom het ‘Knowledge 
Up’-programma gedefinieerd: een driejarenprogramma gelinkt aan het 
professionele traject van die persoon. Zo weet de nieuwe medewerker 

hoe hij of zij bijvoorbeeld kan groeien naar de functie van big data 
engineer. Een ander voorgedefinieerd traject is het ‘Career Framework’, 
dat vanuit een andere invalshoek vertrekt, namelijk de senioriteit in de 
consultancyskills die medewerkers opbouwen tijdens missies en pro-
jecten. Medewerkers kunnen van startend consultant doorgroeien naar 
senior consultant, principal consultant en expert director. Hoe verder 
iemand gevorderd is op dat traject, des te belangrijker is het dat ze niet 
alleen groeien in technische skills maar ook in softskills en aspecten 
zoals knowledgesharing, marktkennis, businessdevelopment … Een 
expert director moet bijvoorbeeld in staat zijn om mee te praten met 
de CIO van de klant en om een technologische visie uit te werken die 
een antwoord biedt op vragen van de business. Daar bereiden we hen 
aan de hand van het ‘Career Framework’ op voor. Kort samengevat: ons 
L&D-aanbod is dus een combinatie van voorgedefinieerde trajecten en 
individuele just-in-timeleeracties.” 

Met welke L&D-uitdagingen moet je binnen je organisatie rekening 
houden?
Jan: “Een eerste is het feit dat we de technologische evolutie continu 
moeten volgen. Sommige technologieën evolueren zeer snel. Bovendien 
werken we met een aantal partners zoals Google, Red Hat, Service Now 
en Microsoft, waarvoor onze mensen gecertificeerd moeten worden én 
ook elke strategiewijziging moeten kunnen volgen. Het gaat soms ra-
zendsnel. Wat vandaag belangrijk is en gevraagd wordt door de markt, 

kan morgen achterhaald zijn. Wij proberen ervoor te zorgen dat al onze 
medewerkers inzetbaar blijven. Daarvoor gaan we graag uit van wat we 
de ‘skills engine’ noemen: een soort gausscurve met aan het begin van 
de curve innovatieve, nieuwe technologieën waarvoor er weinig aanbie-
ders zijn en waar klanten een prijs voor willen betalen. Naarmate de 
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“We moeten ervoor zorgen dat al onze consultants inzetbaar 
blijven. Daarom is continuous coaching zo belangrijk.”



curve vordert, zijn er steeds meer aanbieders op de markt en evolueert 
de technologie naar een commodity. In de laatste fase is de technologie 
aan het einde van haar levenscyclus. Wij streven er met ons leeraanbod 
naar dat onze medewerkers bezig zijn met de technologieën die zich op 
de eerste helft van de curve bevinden. Een andere uitdaging is de evo-
lutie in de soort rollen en projecten waar klanten naar vragen. Een tijd 
geleden was er bijvoorbeeld nog vraag naar IT-administrators en data-
base administrators. Vandaag is dat zo’n commodity dat medewerkers 
die in zo’n rol zaten, omgeschoold moeten worden naar nieuwe rollen 
waar op dit moment behoefte aan is bij onze klanten. Wij moeten ervoor 
zorgen dat al onze consultants inzetbaar blijven. Daarom is continuous 
coaching zo belangrijk.”

Meten jullie het resultaat van leerinspanningen?
Jan: “Indirect. Na elke opleiding is er uiteraard een evaluatie waarbij 
de deelnemer laat weten hoe goed hij de opleiding vond en hoe toepas-
baar. Maar vooral via latere gesprekken met de peoplemanager toetsen 
we wat het resultaat is van een opleiding. Dat is echter minder tast-
baar, we verzamelen er geen data rond. Maar we handelen er wel naar. 
Als een trainingspartner niet blijkt te voldoen, sturen we meteen bij.”

Welke leervormen verkiezen jullie medewerkers zelf? Komen ze nog 
graag naar een klassikale training, of is dit passé?
Jan: “Dat verschilt sterk van persoon tot persoon. Een aanzienlijk aan-
tal mensen verwacht nog steeds een klassikale opleiding als ze zich 
moeten verdiepen in nieuwe materie. Anderen willen liever tijd krij-
gen en het nodige materiaal (een boek, webinar, videomodules op een 
e-learningplatform zoals Pluralsight of CBT Nuggets, YouTube …) en 
doen dit op hun eigen ritme. Mijn persoonlijk aanvoelen is dat de klas-
sikale opleiding zeker nog niet voorgoed verleden tijd is. Er zijn nog 
steeds heel wat mensen die deze leervorm verkiezen. En dat heeft niet 
per se met leeftijd te maken.”

Is er een bepaalde L&D-tendens waar je zelf sterk in gelooft?
Jan: “Je kan het moeilijk een tendens noemen, maar ik ben overtuigd 
van levenslang leren. Elke medewerker moet zich bewust zijn van het 
feit dat de kennis van vandaag binnen een jaar achterhaald kan zijn. Ik 
vind het essentieel dat iedereen daarvan doordrongen raakt. Daarnaast 
ben ik ervan overtuigd dat we meer en meer evolueren richting oplos-
singen voor just-in-timelearning en microlearning. Ik zie dit nog verder 
evolueren in de toekomst. Verder denk ik dat het visuele aan belang zal 
winnen: filmpjes, MOOCs, visuals, infographics, visuele samenvattin-
gen … Bij Devoteam zetten we de komende tijd alvast in op de verdere 
implementatie van continuous coaching en just-in-timelearning. De 
behoefte daaraan willen we verder invullen met concrete oplossingen. 
Tot slot gaat onze aandacht ook naar welzijn. Met opleidingen rond 
zelfkennis, mindfulness, lachyoga, ademhalingstechnieken, enzover-
der. We merken dat daar vraag naar is. Samen met een betere balans 
tussen werk en privéleven kan dit zeker een manier zijn om stress bij 
onze medewerkers onder controle te houden.” 
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PASPOORT

›  Functie? HR Director Devoteam Belgium

›  Vroeger? Sinds 2007 bij Devoteam in diverse rollen; voorheen R&D Manager bij Nokia Siemens 
Networks en R&D Manager Strategic Projects bij Siemens

›  Studies? Onder meer Master in Business Administration bij Vlerick Business School; Master 
Electronics aan Hogeschool Antwerpen

›  Over welk L&D-onderwerp wil jij graag nog iets bijleren? Over de link tussen intrinsieke motivatie 
om te leren, en leren binnen een bedrijfscontext. Soms verwachten mensen nog dat leren aangeboden 
wordt op een presenteerblaadje. Het gebeurt dat mensen buiten het bedrijf erg actief en leergierig 
zijn, maar binnen een bedrijfscontext een reactieve houding aannemen. Hier zou ik meer inzicht in willen krijgen, om ook die laatste 
groep mensen mee op de kar te krijgen.

›  Jouw professioneel motto in enkele woorden? Ik heb er verschillende. Een eerste is dat leren een langdurig traject is. Mijn advies: leer 
genieten en heb vertrouwen in dat pad. Het is niet omdat je vandaag iets leert, dat je het morgen al voor 100% beheerst. Maar als je er 
blijft aan werken, dan lukt het wel. Een tweede motto is een citaat van Henry Ford: ‘Of je nu denkt dat je het kan of je denkt dat je het 
niet kan - je hebt gelijk ’. Een derde is: ‘Geen enkel doel is bereikbaar als je niet stap voor stap de trap naar je doel beklimt’. Zet die 
eerste stap en dan kom je er wel.

›  Wat betekent Stimulearning voor je? Een waardevol netwerk waar ik mensen vind met wie ik ervaringen kan uitwisselen. Het jaarlijkse 
Community-boek vind ik altijd erg interessant.

›  Meest inspirerend(e) L&D-boek? Een hele waslijst, maar ik pik er graag eentje uit. Eén van mijn lievelingsboeken is Josh Waitzkin’s 
‘The art of learning’. Hij bouwde een carrière uit als schaker, om daarna over te stappen naar martial arts en daarin vanaf nul opnieuw 
te beginnen en het hoogste niveau te bereiken. Hij deelt in dit boek weinig concrete tips, je moet ze er als lezer tussen de lijnen uithalen. 
Maar als je dat doet, is het een heel waardevol boek en geeft het je waardevolle inzichten in het leerproces en prestatiepsychologie.


