
8

Boost digitaal  
leren met  
een creational 
community

Agfa, technologische wereldspeler in de gezond-
heidszorg en grafische sector met meer dan 10 000 
medewerkers in 40 landen, gaat voluit voor digitaal 
leren om haar menselijk kapitaal optimaal te onder-
steunen in deze VUCA wereld.

Hiervoor bouwde HR/L&D een ‘creational community’ 
uit met experten vanuit al haar business segmenten. 
Door zakelijke en technische expertise creatief te 
combineren met instructioneel en pedagogisch in-
zicht, werd de drempel sterk verlaagd om vanuit de af-
delingen zelf waardevolle digitale leeroplossingen te 
ontwikkelen en aan te bieden aan de medewerkers.

De community kan hierbij steunen op 4 pijlers die 
door HR/L&D gefaciliteerd worden: learning work-
shops, een informatie-platform, globale community 
calls en continue support.

De tweedaagse workshops leggen de basis voor 
e-creators om zelf aan de slag te kunnen gaan vanuit 
hun leerobjectieven en leerinhouden, ongeacht het 
om technische, procedurele, regelgevende of ge-
dragstraining gaat. 

Vanuit een circulair ADDIE model komen alle facetten 
aan bod: van instructional design, storytelling, e-pe-
dagogics, authoring tools, graphics, audio & video, 
gamified learning … tot de finale kwaliteitscontrole en 
publicatie.

De competenties van de e-creators worden nadien 
op peil gehouden en hun verdere ontwikkeling ge-
stimuleerd via regelmatige wereldwijde community 
calls, met de nadruk op de nieuwste inzichten en 
case sharing.

Deze aanpak leidde tot een leerecosysteem met 
meer dan 1500 intern ontwikkelde e-learning modu-
les die jaarlijks meer dan 50000 maal worden door-
genomen. Hierdoor is digitaal leren bij Agfa op 10 
jaar tijd gegroeid tot meer dan 80% van alle formele 
leeractiviteiten.

Over Agfa-Gevaert
The Agfa-Gevaert Group develops, produces and 
distributes an extensive range of analog and digital 
imaging systems and IT solutions, mainly for the prin-
ting industry and the healthcare sector, as well as for 
specific industrial applications.
Agfa’s headquarters are located in Mortsel, Belgium.
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