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De zesde druk van het Handboek Leren & Ontwikkelen in Organisaties is op 
een aantal onderdelen geactualiseerd en vernieuwd, maar is in de basis 
gelijk gebleven. Het boek blijft gestructureerd rond het model voor leren en 
ontwikkelen in organisaties (zie figuur 0.1) en omvat 17 hoofdstukken ver-
deeld over drie delen:
1 De context van leren en ontwikkelen
2 Vormgeven van leerinterventies
3 Management van de L&D-functie

Ieder hoofdstuk heeft betrekking op één of meerdere fasen uit het model.

1 De�niëren organisatiedoelen Holding/organisatie
als geheel 11 Realiseren organisatiedoelen

2 Formuleren beleidsplannen Divisie of
werkmaatschappij 10 Realiseren beleidsplannen

3 Analyseren werksituatie Afdeling, sectie
of businessunit 9 Meten effecten in het werk

4 Identi�ceren opleidingsnoodzaak Team of
werkeenheid 8 Evalueren leereffect

5 Ontwikkelen leertraject Individuele
medewerker 7 Evalueren leertraject

6 Uitvoeren
leertraject

Voortraject Uitvoeringstraject Natraject

FIGUUR 0.1  Model voor leren en ontwikkelen in organisaties

Deel 1: De context van leren en ontwikkelen
Deel 1 van dit boek start met de uitwerking van de visie van het boek, 
waarin de uitdagingen voor leren en ontwikkelen in de 21ste eeuw als uit-
gangspunt gelden. ‘Leren of stagneren’ is hierbij het motto. Daarnaast is 
er aandacht voor de reset van werken en leren door de COVID-pandemie. 
Daarbij is de verwachting dat de epidemie straks mogelijk is uitgewoed, 

Inleiding
Eric Mooijman
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maar dat de praktijk van leren en werken duurzaam is veranderd. In dit eer-
ste deel wordt stilgestaan bij de organisatorische context van het leren: de 
organisatie, de onderneming, de werkomgeving die sterk in beweging is. 
Vervolgens worden de rol en ontwikkeling van HR binnen organisaties be-
schreven en de noodzaak tot duurzaam HRM. HR-adviseurs worden busi-
nesspartners en de HR-operatie verandert door digitalisering en invoering 
van self-serviceconcepten en door de trend van zelfsturend leren door me-
dewerkers.
Vervolgens wordt het vakgebied learning & development (L&D) gedefinieerd 
en gepositioneerd als beleidsonderdeel van HRM, maar ook in toenemende 
mate als autonoom onderdeel van primaire processen van organisaties en 
met een eigen positie binnen de organisatie. Er is aandacht voor de rand-
voorwaarden in organisaties om het leren en ontwikkelen mogelijk te maken. 
Het gaat dan onder meer om leercultuur en leerklimaat, lerend vermogen 
van organisaties en teams en de impact van leiderschap, voorbeeldgedrag 
van leiders en technologie op het leerklimaat. In het eerste deel van dit 
boek is ten slotte speciale aandacht voor loopbaanontwikkeling waarin in-
zichten op het gebied van competentieontwikkeling en leren, presteren, ta-
lentontwikkeling en mobiliteit gecombineerd en geïntegreerd worden tot een 
geheel nieuwe en duurzame aanpak van loopbaanmanagement.
De centrale boodschap van deel 1 van dit boek is dat de L&D-professional 
zich ervan bewust is dat de legitimering van het leren ligt in de continuïteit 
van de organisatie en dat het leren gedreven wordt door in- en externe drijf-
veren van organisatieverandering en maatschappelijke veranderingen in sa-
menhang met de drijfveren van medewerkers. De L&D-professional dient 
deze organisatiecontext te doorgronden en de taal en het vocabulaire van 
de besluitvormers te gebruiken bij de communicatie met die besluitvor-
mers. Ook moet de L&D-professional in staat zijn om de gangbare manage-
mentinstrumenten en -processen toe te passen bij zijn werk. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om strategie- en beleidsprocessen, besturing en structurering 
van organisaties, budgetteren en het ontwikkelen en toepassen van busi-
nesscases.

Deel 2: Vormgeven van leerinterventies
Deel 2 van dit boek is gericht op het beschrijven van methoden en technie-
ken om leerbehoeften te achterhalen en te definiëren, om leerinterventies 
te ontwerpen, te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. De centrale re-
denering hierbij is dat het ontwerpen van individuele leerinterventies of 
combinaties van leerinterventies in de vorm van leerpaden, samenhangt 
met het vraagstuk van de afstemming tussen organisatie enerzijds en de 
betrokken medewerker(s) anderzijds bij het identificeren van kennis, vaar-
digheden en houdingsaspecten (Poell, 2012; 2017). Opleidingsbehoefte-
onderzoek, taak- en functieanalyse en methoden van assessment en  
development zijn daarbij noodzakelijk. Verder is er aandacht voor reeds be-
kende maar ook nieuwe ontwerpbenaderingen, zoals scrum- en agile me-
thoden. Hierbij spelen niet alleen de mogelijkheden van leertechnologieën 
een belangrijke rol, maar ook traditionele en creatieve niet-technologische 
werkvormen.
Deel 2 van dit boek start met een hoofdstuk waarin actuele inzichten over 
het leren door werknemers aan bod komen. Welke neurologische inzichten 
over leren zijn nu gemeengoed, hoe waarderen medewerkers digitaal leren, 
wat is de invloed van mindfulness en slapen op mentale leerprocessen en 
wat weten we van neuro-educatie of breinleren? Verder is er in het tweede 

Digitaal leren
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deel van dit boek aandacht voor het meten van de effecten van leerinter-
venties en voor het bevorderen van het geleerde in de praktijk: ook wel 
transfer genoemd. Ook worden de ontwikkelingen beschreven op het ge-
bied van ontwerpen van leerinterventies zoals instructional systems design 
(ISD) en rapid development en de ontwerpaanpakken gebaseerd op de  
concepten 70:20:10 en 5 Moments of Need.

Deel 3: Management van de L&D-functie
Deel 3 van dit boek beschrijft alle inrichtingsaspecten voor het ontwerpen, 
organiseren en leiden van de opleidingsafdeling of L&D-functie binnen de 
organisatie. Het gaat hier onder meer om de positionering, structurering en 
besturing van de L&D-afdeling, de verschillende professionele rollen die 
L&D-professionals kunnen vervullen en het financieel management dat no-
dig is om L&D-budgetten op te stellen, te beheren en te verantwoorden. 
Ook is er aandacht voor de vraag of het uitbesteden van (delen van) de 
L&D-afdeling kan leiden tot betere of goedkopere dienstverlening.
In dit deel is verder aandacht voor de dynamiek van het inkopen van leerin-
terventies. Ten slotte komt L&D-analytics aan bod, waarmee op basis van 
beschikbare (big) data over leren en leerresultaten uit verschillende (digi-
tale) bronnen, dashboards worden ontwikkeld waarin de effecten van de 
L&D-praktijk realtime zichtbaar zijn. Met technieken voor L&D-analytics is 
het mogelijk om diepgaande analyses uit te voeren, verantwoording af te 
leggen over de effecten van de L&D-investeringen, scenario’s te ontwikke-
len, voorspellingen te doen over leergedrag en factbased sturing te geven 
aan de moderne praktijk van leren en ontwikkelen in organisaties in de 
21ste eeuw.

Ook in deze zesde druk zijn diverse hoofdstukken geschreven door toon-
aangevende L&D-specialisten, die de afgelopen periode onderzoek gedaan 
hebben, adviesopdrachten hebben uitgevoerd en gedoceerd én gepubli-
ceerd hebben over het steeds meer uitdijende L&D-vakgebied. Ze zijn  
afkomstig van (internationale) universiteiten en hogescholen en adviesor-
ganisaties, of ze geven leiding aan interne innovatieve L&D-afdelingen. 
Naast de redacteurs en leading auteurs Eric Mooijman, Nick van Dam en 
Jan Rijken, zijn dat: Miriam Boer, Jacqueline Brassey, Peggy De Prins,  
Sasja Dirkse, Anouk van Hees, Petra Jagtman, Albert Kampermann, Marlo 
Kengen, Maaike Kester, Isolde Kolkhuis Tanke, Jos Marcus, Laura van den 
Ouden, Judith Semeijn, Anna Stutje en Angela Talen.

Het boek sluit af met een register en een uitgebreid en actueel literatuur-
overzicht en met de profielen van de bij het boek betrokken auteurs.

Transfer
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In deel 1 van dit boek wordt ingegaan op achtergronden, interpretaties en 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van organisatie- en bedrijfskunde, 
verandermanagement, human resource management (HRM), loopbaan- en 
talentmanagement en uiteraard learning & development (L&D). Deze scope 
heeft betrekking op de stappen 1-2 en 10-11 van het model voor  
Leren& Ontwikkelen in organisaties (zie de figuur 0.2).

1 De�niëren organisatiedoelen Holding/organisatie
als geheel 11 Realiseren organisatiedoelen

2 Formuleren beleidsplannen Divisie of
werkmaatschappij 10 Realiseren beleidsplannen

3 Analyseren werksituatie Afdeling, sectie
of businessunit 9 Meten effecten in het werk

4 Identi�ceren opleidingsnoodzaak Team of
werkeenheid 8 Evalueren leereffect

5 Ontwikkelen leertraject Individuele
medewerker 7 Evalueren leertraject

6 Uitvoeren
leertraject

Voortraject Uitvoeringstraject Natraject

FIGUUR 0.2  Deel 1 De context van het leren: de organisatie in interactie met de maatschappij,
Stap 1, 2, 10 en 11

In hoofdstuk 1 wordt een visie voor leren en ontwikkelen in organisaties be-
sproken. Er wordt onder meer stilgestaan bij het belang van levenslang leren.
In hoofdstuk 2 wordt het model voor Leren & Ontwikkelen in organisaties 
toegelicht. Dit model ligt ten grondslag aan de indeling van dit boek. 
Het is van groot belang om inzicht te hebben in elementaire bedrijfskundige 
aspecten van organisaties. Dit zal aan de orde komen in hoofdstuk 3. 
In hoofdstuk 4 wordt het vakgebied human resource management (HRM) 
volledig uitgewerkt. Leren en ontwikkelen zijn belangrijke aspecten binnen 
HRM. Zij worden aangeduid met de term learning & development (L&D) om-
dat zij de basis vormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 
In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op loopbanen die mensen gedu-
rende hun werkzame leven kunnen doorlopen en op welke wijze perfor-
mancemanagement, talentmanagement en competentiemanagement te in-
tegreren is. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 beschreven wat het lerend vermogen van in-
dividuen, teams én organisaties is en wat de rol van de organisatie- en leer-
cultuur is op dit lerend vermogen. Een optimaal ingerichte organisatie wordt 
ook wel een lerende organisatie genoemd.
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1
1 
Leren of stagneren in de 
21ste eeuw
Nick van Dam

1.1 Disruptie op komst
1.2 De vierde industriële revolutie (vanaf 2016)
1.3 De toekomst van banen
1.4 Nieuwe competenties
1.5 Nieuwe banen
1.6 Leven lang leren
1.7 Organisaties: versterk de strategische rol van leren en ontwikkelen
1.8 Werknemers: ga leven lang leren

Organisaties in de 21ste eeuw staan voor unieke uitdagingen. Nooit eerder 
zagen we veranderingen voltrekken in zo’n snel tempo als vandaag. De ko-
mende vijftien jaar zullen veel nieuwe technologieën ervoor zorgen dat men-
sen veel nieuwe kennis moeten verwerven en andere vaardigheden moeten 
ontwikkelen. Naar verwachting zullen aanzienlijke aantallen bestaande ba-
nen worden vervangen door machines, maar er zullen ook nieuwe banen 
ontstaan. De werkgelegenheid in Nederland zal tot 2030 kunnen groeien 
als organisaties vooruitlopen bij het gebruik van nieuwe technologieën,  
en als tegelijkertijd mensen massaal worden bij- en omgeschoold.
Het vakgebied leren en ontwikkelen zal daarom naar verwachting een 
steeds belangrijkere rol gaan innemen. De uitdaging van dit boek is om le-
ren en ontwikkelen in organisaties in de 21ste eeuw vorm te geven. In dit 
hoofdstuk wordt vooral ingegaan op ontwikkelingen van werk en de beteke-
nis hiervan voor organisaties en mensen. Verder wordt stilgestaan bij de 
strategische rol van leren en ontwikkelen in organisaties, maar er wordt 
ook aandacht geschonken aan het belang van leven lang leren en de mind-
sets die mensen zich eigen moeten maken.
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§  1.1 Disruptie op komst

De afgelopen 250 jaar zijn er drie industriële revoluties geweest. De eerste 
industriële revolutie (ongeveer 1760-1840) was een revolutie die zich van-
uit Engeland internationaal verspreidde. Het was een periode die werd  
gedreven door technische uitvindingen die de werking van machines verbe-
terden. Een belangrijke uitvinding uit die periode is de stoommachine. De 
mechanisering van de landbouw leidde tot nieuwe fabrieken, zoals suiker-, 
(aardappel)meel- en strokartonfabrieken. Landbouw bleef ook in de 19de 
eeuw de grootste economische sector in Nederland.

De tweede industriële revolutie (ongeveer 1870-1914), ook wel de technolo-
gische revolutie genoemd, begon tegen het laatste kwart van de 19de eeuw.
Nieuwe technologieën leidden toen, samen met de introductie van assem-
blagelijnen en elektrische installaties, tot massaproductie en snelle indus-
trialisering. Opnieuw werden veel nieuwe fabrieken gebouwd. Daarnaast 
ontstonden er nieuwe banen waarin mensen met machines werkten. Ook 
bestaand werk werd vervangen. Zo deden landbouwmachines steeds vaker 
werk dat voorheen door mensen en dieren werd gedaan.

De derde industriële revolutie (ongeveer 1960-1990) bracht ons main-
framecomputers (1960), personal computers (jaren 70 en 80) en het inter-
net (jaren 90). Deze revolutie veranderde de interactie tussen individuen 
en bedrijven. De technologische voortuitgang zette de traditionele midden-
klasse onder druk, ofwel de mensen die transactiewerk deden. Voorbeel-
den van werk dat in de periode 1970-2010 in meer of mindere mate werd 
verdrongen door automatisering zijn: kantoorwerk in het algemeen (-37%), 
boekhoudkundig werk (-43%), secretaressewerk (-59%) en het werk van  
typisten (-80%) en telefonisten (-86%). Aan de andere kant kwam er veel 
niet-transactiewerk en niet-productiewerk bij dat complexe probleemoplos-
singsvaardigheden, grondige ervaring en specifieke contextuele kennis  
vereiste, zoals het werk van softwareontwikkelaars, computerdesigners, 
pc-netwerkspecialisten, printertechnici en IT-consultants.

§  1.2 De vierde industriële revolutie (vanaf 2016)

Op dit moment staan we aan het begin van de vierde industriële revolutie, 
aangedreven door cyberfysieke systemen die weer geheel nieuwe capaci-
teiten vergen van mensen en machines. Een cyberfysiek systeem is een 
mechanisme dat wordt gecontroleerd of gemonitord door computergestuur-
de algoritmen die sterk zijn geïntegreerd met internet en internetgebrui-
kers. Deze vierde revolutie wordt gevoed door kleinere en krachtigere  
sensoren, het mobiele internet, machineleren en artificiële intelligentie.

De vierde industriële revolutie was in 2016 het thema van het World Econo-
mic Forum (WEF) in Davos. Professor Klaus Schwab, oprichter en voorzitter 
van het WEF, publiceerde een boek over het onderwerp met de titel The 
Fourth Industrial Revolution (2016). Sommige mensen zien deze revolutie als 
een combinatie van ‘Industrie 4.0’ en smart services. Anderen zien het als 
een combinatie van ontwikkelingen uit de tweede en derde industriële revo-
lutie en blijven het huidige tijdperk de derde industriële revolutie noemen, of 

eerste  
industriële  
revolutie

Tweede  
industriële  
revolutie

Derde  
industriële  
revolutie

vierde  
industriële  
revolutie
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de digitale revolutie. Schwab voert evenwel drie redenen aan waarom de 
vierde industriële revolutie fundamenteel verschilt van de derde.
• Snelheid: de vierde industriële revolutie ontwikkelt zich eerder exponen-

tieel dan lineair.
• Breedte en diepte: deze revolutie bouwt voort op de derde industriële  

revolutie, maar combineert daarbij diverse technologieën die tot niet 
eerder vertoonde paradigmaverschuivingen leiden in de economie, het 
bedrijfsleven en de samenleving.

• Impact op systemen: de vierde revolutie leidt tot transformatie van vol-
ledige systemen, op allerlei plaatsen in landen, bedrijven, industrieën 
en in samenlevingen als geheel.

1.2.1 Nieuwe technologieën
De vierde industriële revolutie wordt aangedreven door technologische  
ontwikkelingen die veel potentie hebben om disruptie te veroorzaken. We 
hebben gezien dat technologische doorbraken elkaar in de loop van de ge-
schiedenis steeds sneller opvolgen. Het McKinsey Global Institute identifi-
ceerde twaalf technologieën die de potentie hebben om tot economische 
disruptie te leiden (zie tabel 1.1).

TABEL 1.1 Twaalf technologieën die de potentie hebben om tot economische 
disruptie te leiden

Technologie Omschrijving

Mobiel internet Steeds goedkopere en veelzijdigere mobiele (computer) apparaten 
met internetverbinding

Automatisering van kenniswerk Intelligente softwaresystemen die kenniswerktaken kunnen uitvoeren, 
bijvoorbeeld ongestructureerde opdrachten en subtiele oordelen

Internet der dingen Netwerken van goedkope sensoren en actuatoren voor datacollectie, 
monitoring, besluitvorming en procesoptimalisering

Cloudtechnologie Gebruik van computerhardware en -software die wordt geleverd via 
internet, vaak als een dienst

Geavanceerde robotics Steeds betere en intelligentere robots met meer zintuigen en grotere 
behendigheid, die worden ingezet om menselijke taken uit te voeren 
of het menselijk lichaam te verbeteren (augmented humans)

Autonome en bijna-autonome voertuigen Voertuigen die navigeren en werken zonder (of met gereduceerde) 
menselijke tussenkomst

Genomica van de volgende generatie Snel en goedkoop sequencen (Next Generation Sequencing/NGS), 
geavanceerde big-data-analyses en synthetische biologie

Energieopslag Apparaten of systemen die energie opslaan voor later gebruik, waar-
onder batterijen

3D-printen Additieve fabricagetechnieken voor het vervaardigen van objecten, 
waarbij materiaallagen worden geprint op basis van digitale modellen

Advanced materials Materialen die worden ontwikkeld met het oog op superieure eigen-
schappen (sterk, gewicht, geleiding) of functionaliteit

Verbeterde olie- en gasopsporing  
en -herwinning

Opsporings- en herwinningstechnologie die exploitatie van onconven-
tionele olie- en gasbronnen economisch haalbaar maakt

Hernieuwbare energie Energieopwekking uit hernieuwbare bronnen die een minder schade-
lijke impact hebben op het klimaat

Digitale  
revolutie

Disruptie
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Technologische innovatie biedt heel veel mogelijkheden. Maar alleen de 
beschikbaarheid van nieuwe technologieën betekent niet dat deze ook wor-
den gebruikt in organisaties. Nederland staat echter wel bekend om zijn 
snelle adoptie van nieuwe technologieën. In figuur 1.1 wordt de adoptie 
van technologieën in organisaties weergegeven.

Technology adaption

Share of companies surveyed

Big Data Analytics 91%

91%

88%

86%

86%

83%

72%

68%

65%

58%

Internet van dingen en verbonden apparaten

Artificiële Intelligentie 

E-Commerce en digitale handel 

Cloud Computing

Encryptie en cyberbeveiliging 

Robots, niet humanoïde 

Tekst, afbeeldingen en spraakverwerking

Augmented en virtual reality 

3D en 4D afdrukken en modelleren

FIGUUR 1.1  Aandeel bedrijven die technologie-adoptie gebruiken

Bron: The Future of Work ( 2020), The World Economic Forum

1.2.2 De levensduur van organisaties
Behalve dat nieuwe technologieën ontwrichtend werken, hebben ze ook im-
pact op de economische groei. De vroeg 20ste-eeuwse econoom Joseph 
Schumpeter (1883-1950) bestudeerde de opkomst en ondergang van be-
drijven in Europa en de VS. Hij ontdekte dat belangrijke ontwikkelingen in 
bedrijfstakken vergezeld gaan van een proces van creatieve destructie, dat 
tot verschuivingen leidt in datgene waar in de waardeketen winst wordt ge-
maakt, dat bedrijfstakstructuren herordent en dat gevestigde ondernemin-
gen verdringt. Schumpeter geloofde dat economische vooruitgang − in een 
kapitalistische samenleving − tumult betekent.

creatieve  
destructie
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Richard Foster, hoogleraar aan de Yale University, paste Schumpeters  
theorie toe op de moderne management- en innovatiepraktijk in zijn boek 
Creative Destruction (2001). Foster bestudeerde de levensduur van de 
meest prestigieuze ondernemingen uit Standard & Poor’s top 500. Foster 
merkt op dat de levensduur van ondernemingen zeer sterk is gedaald: van 
90 jaar in 1935 naar 18 jaar in 2011 (zie figuur 1.2). MsKinsey (2019) 
voorspelt dat de levensduur van een S&P 500-bedrijf in 2027 hooguit 12 
jaar is. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle bedrijven dan binnen 
12 jaar op het kerkhof belanden: ze kunnen ook splitsen, fuseren, worden 
overgenomen of worden ingehaald door andere bedrijven waardoor ze uit 
de S&P 500 verdwijnen.

Volgens Foster (2001) hangt de levensduur van een onderneming af van de 
vraag in hoeverre drie managementgeboden met elkaar in evenwicht wor-
den gebracht:
1 het effectief laten draaien van de operationele werkzaamheden;
2 nieuwe business creëren die tegemoetkomt aan behoeften van  

consumenten;
3 business lozen die misschien ooit van groot belang was, maar niet lan-

ger voldoet aan de groei- en rendementsnormen van de onderneming.

In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op organisaties en organisatie-
ontwikkeling.

FIGUUR 1.2  De levensduur van S&P 500-ondernemingen

Bron: Foster, 2012, 2016, en McKinsey, 2019
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De uitdaging is dat ondernemingen moeten innoveren om nieuwe business 
te creëren, maar dat investeringen in innovatie (op de korte termijn) vaak 
botsen met operationele effectiviteit. Het gevolg is dat grote ondernemin-
gen niet snel genoeg afstemmen op een veranderende externe omgeving, 
daardoor langzaam achteropraken en uiteindelijk verdwijnen. De implicatie 
voor werknemers is dat het concept van een baan voor het leven of wer-
ken voor slechts twee of drie bedrijven verleden tijd is. Daar komt bij dat 
de vierde industriële revolutie ingrijpend andere eisen gaat stellen aan ie-
ders vaardigheden. Werknemers moeten zich erop voorbereiden dat ze  
tijdens hun carrière voor meerdere bedrijven zullen werken, en moeten er-
voor zorgen dat ze combinaties van vaardigheden en ervaringen verwerven 
die waardevol zijn in de markt. De grootste verschillen tussen de vierde 
industriële revolutie en de daaraan voorafgaande derde industriële revolu-
tie zijn de voortdurende betrokkenheid van alles en iedereen en de snel-
heid waarmee verandering zich voltrekt.

§  1.3 De toekomst van banen

Veel nieuwe technologieën ontwrichten arbeidsmarkten. Ontwikkelingen op 
technologisch gebied en nieuwe businessmodellen hebben naar verwach-
ting fundamentele impact op bestaande en toekomstige banen, die vari-
eert van baancreatie tot het verdwijnen van banen. Hetzelfde gebeurde  
tijdens de eerste, tweede en derde industriële revolutie, toen banen in de 
ene sector verdwenen (zoals in de landbouw) terwijl er in andere sectoren 
nieuwe banen ontstonden (zoals in de maakindustrie en in de dienstverle-
ning). In de loop van de geschiedenis hebben diverse economen zich zor-
gen gemaakt over de impact van technologie op het arbeidspotentieel. De 
econoom David Ricardo (1772-1823) voorzag dat het gebruik van machines 
een verwoestende invloed zou hebben op vooral de arbeidersklasse. John 
Maynard Keynes (1883-1946) voorspelde dat er alom werkloosheid zou 
ontstaan door technologische ontwikkelingen: ‘doordat we sneller midde-
len ontdekken om te besparen op arbeidskracht dan dat we nieuwe aan-
wendingen voor arbeidskracht kunnen vinden’.
De nieuwe generatie technologieën van de vierde industriële revolutie kan 
banen gaan bedreigen die voorheen geen invloed ondervonden van nieuwe 
technologieën. Het is de verwachting van het World Economic Forum dat in 
2025 Forum bijna de helft van al ons werk zal zijn geautomatiseerd.

Allerlei factoren voorspellen of banen kunnen worden geautomatiseerd, 
waaronder de technische haalbaarheid, de ontwikkelingskosten van hard- 
en software voor de automatisering, de kosten van arbeid en de daarmee 
samenhangende dynamiek van vraag en aanbod, andere voordelen dan 
substitutie van arbeid (zoals meer output, een betere kwaliteit, minder fou-
ten) en kwesties op het vlak van wetgeving en sociale acceptatie. Dat 
neemt niet weg dat de mogelijkheid om activiteiten of banen te automati-
seren naar verwachting verder zal stijgen als de exponentiële ontwikkeling 
van de huidige technologie doorzet. Onderzoeken laten ook zien dat auto-
matisering ook kan leiden tot veel nieuwe banen, zoals blijkt uit figuur 1.3.

nieuwe  
technologieën
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FIGUUR 1.3  Het effect van automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt
tussen 2016 en 2030  

Bron: McKinsey Global Institute, Bughin et al., 2017

De verandering in
vraag naar werk in
2030, in miljoenen
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toekomstige vraag naar werk 
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+12%

+0,9
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+0,5
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De voorwaarden voor de realisatie van dit positieve scenario is dat Neder-
landse organisaties heel snel nieuwe technologieën omarmen (automation 
innovators) en dat mensen zich in een hoog tempo laten bij- en omscholen.

§  1.4 Nieuwe competenties

De meeste technologieën die tot nu toe zijn besproken hébben al  
belangrijke gevolgen gehad voor de vaardigheden van werknemers. Dat 
geldt zeker voor mobiel internet, cloudtechnologie, de groeiende verwer-
kingscapaciteit van computers, big data, nieuwe energievoorzieningen en 
-technologieën, de deeleconomie en crowdsourcing. Andere technologieën 
zullen naar verwachting het komende decennum meer impact krijgen, zoals 
het internet der dingen, robotics, autonome vervoermiddelen, kunstmatige 
intelligentie (AI), geavanceerde productie, 3D-printen, geavanceerde mate-  
rialen en biotechnologie. De versnelling op het gebied van technologische 
ontwikkeling zal de houdbaarheid van bestaande expertise, kennis en vaar-
digheden verkorten en maakt het nodig dat werknemers andere capacitei-
ten opbouwen. Als bepaalde werkzaamheden binnen een baan worden  
geautomatiseerd, moeten mensen zich richten op nieuwe activiteiten die 
andere vaardigheden vereisen.

Technologische vaardigheden veranderen het snelst. Naar schatting is 
zo’n 50% van de inhoudelijke kennis uit het eerste jaar van een vierjarige 
technische opleiding achterhaald tegen de tijd van afstuderen. Behalve 
over technische of ‘harde’ vaardigheden maken werkgevers zich zorgen 
over werkgerelateerde praktische vaardigheden, zoals het creëren van 
content of het beoordelen van het belang en het doel van de informatie. 
Ook die vaardigheden zijn de komende jaren aan ingrijpende verandering 

automation  
innovators

vaardigheden 
van werknemers

Technologische 
vaardigheden
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onderhevig. In hoofdstuk 8 wordt uitgebreid stilgestaan bij de analyse van 
behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden. Daar zal een aantal hier-
mee samenvallende begrippen worden geïntroduceerd en gedefinieerd.

Bij ruim een derde van de banen wordt vaardigheid vereist in het oplossen 
van complexe problemen. Sociale vaardigheden – zoals coördinatie en af-
stemming met anderen, emotionele intelligentie, een servicegerichte in-
stelling, onderhandelen en overtuigen – worden vereist in één op de vijf 
banen. De vraag naar cognitieve vaardigheden − zoals creativiteit en lo-
gisch redeneren − groeit het snelst: deze vaardigheden zijn nodig in 15% 
van de banen.

1 Analytisch
    denken en

  innovatie

4 Kritisch
   denken en
   analyse

5 Creativiteit,
    originaliteit
    en initiatief

6 Leiderschap en
    het beïnvloeden 
    van anderen

7 Technologie-
    gebruik, overzicht 
    en beheer

8 Technologie-
    ontwerp en
    programmeren

10 Redeneren en ideeën bedenken

Cognitieve competenies

Humane competenties

Technologiecompetenties

9 Weerbaarheid,
    stresstolerantie
    en flexibiliteit

2 Actief leren
      en 'afleren'

3 Oplossen van
    complexe
    problemen

FIGUUR 1.4  De top 10 van competenties in 2025

Bron: The World Economic Forum, 2020

Actief leren en afleren is een van de top 3 vaardigheden waarin je als wer-
kend mens moet uitblinken. Kennis veroudert zo snel dat iedereen zich 
continu zal moeten bijscholen. Maar ook zal een aanzienlijk deel van werk-
nemers zich tijdens de loopbaan moeten omscholen.

Creativiteit is ook een belangrijke competentie. Met de lawine aan nieuwe 
producten, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken moeten 
mensen creatiever worden, willen ze van alle veranderingen profiteren.

De vierde industriële revolutie wordt zoals gezegd ook wel de digitale revo-
lutie of het digitale tijdperk genoemd, wat de noodzaak aangeeft van het 
ontwikkelen van digitale competenties. In EU-onderzoek wordt betoogd dat 
‘digitale vaardigheden noodzakelijk zijn in bijna alle beroepen waarin tech-
nologie wordt gebruikt om bestaande taken te helpen uitvoeren’ en dat 
‘90% van de banen in de nabije toekomst enigerlei niveau van digitale vaar-
digheden vergt’.

complexe  
problemen

Sociale  
vaardigheden

cognitieve  
vaardigheden

actief leren en 
afleren

creativiteit

Digitale  
competenties



 LEREN OF STAGNEREN IN DE 21STE EEUW 25

1

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Bij een wereldwijd onderzoek van McKinsey (2021) werden dertien verschil-
lende vaardigheidsgroepen onderscheiden die belangrijk zijn voor de  
toekomst van werk. Deze vaardigheidsgroepen behoren tot vier vaardig-
heidscategorieën: Cognitief, Interpersoonlijk, Zelfleiderschap en Digitaal.

COGNITIEF INTERPERSOONLIJK

DIGITAALZELFLEIDERSCHAP

Kritisch denken
Communicatie
Planning en manieren van werken

Mobiliseren van systemen
Ontwikkelen van relaties
Effectief in teams werken

Digitale vloeiendheid en burgerschap 
Het gebruiken en ontwerpen van software
Begrijpen van digitale systemen

Vaardigheden die van groot
belang zijn voor de toekomst

van werk

Agile denken

Zelfbewustzijn en zelfmanagement
Ondernemerschap
Doelen behalen

FIGUUR 1.5  Vaardigheidsgroepen voor de toekomst van werk

Bron: McKinsey, 2021

Uit onderzoek onder bedrijven in Nederland (WEF, 2020) zijn een aantal 
competenties onderscheiden waar veel vraag naar is.

TABEL 1.2 Opkomende competenties waar vraag naar is in Nederland (gerangschikt 
naar frequentie.)

Belang  
competentie

competentie

1 Analytisch denken en innovatie

2 Actief leren en ‘afleren’

3 Leiderschap en het vermogen om anderen te beïnvloeden

4 Kritisch denken en analyse

5 Creativiteit, originaliteit en initiatief

6 Oplossen van complexe problemen

7 Weerbaarheid, stresstolerantie en flexibiliteit

8 Technologiegebruik, overzicht en beheer

9 Service-oriëntatie

10 Technologie-ontwerp en programmeren

11 Emotionele intelligentie

12 Redeneren, oplossen van problemen en het genereren van ideeën

13 Systeemanalyse en -evaluatie

14 Troubleshooting en user experience

15 Instrueren, mentoren en lesgeven
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§  1.5 Nieuwe banen

De vierde industriële revolutie vereist een beroepsbevolking met een breed 
areaal aan diepgravende kennis en vaardigheden dat gemakkelijk kan wor-
den omgezet in nieuwe banen. Interessant is dat 65% van de kinderen die 
nu naar het primair onderwijs gaan uiteindelijk zal werken in banen die nu 
nog niet bestaan (WEF, 2016). Het illustreert dat op dit moment niet duide-
lijk is hoe toekomstige banen eruit zullen zien. Sommige banen van nu be-
stonden tien jaar geleden nog niet. Zo werd appontwikkelaar pas een functie 
na de introductie van de eerste smartphone, in 2007. In 2021 zijn er onge-
veer 27 miljoen appontwikkelaars en naar verwachting zal er in 2030 een 
behoefte zijn aan 40 miljoen ontwikkelaars. Door de toename van sociale 
media en socialmediatoepassingen ontstond de functie socialmediamana-
ger. Sinds de oprichting van Uber in 2009 zijn er mensen werkzaam als 
Uber-chauffeur. Google investeert veel in zelfrijdende auto’s en werft zelfrij-
dende-auto-engineers. Cloudcomputing zag het licht in het jaar 2000. Te-
genwoordig is cloudcomputingspecialist een snelgroeiende professie. Meer 
voorbeelden van nieuwe beroepen zijn big data-analist of -specialist, mana-
ger duurzaamheid, YouTube-contentmaker, drone-instructeur of -bestuurder, 
millennials en Gen-Z-expert, specialist digitale marketing, SEO-specialist 
(zoekmachine-optimalisatie), user experiencespecialist, 3D-designer, ingeni-
eur offshore windparken, web-analist, green deal assessor (taxateur duur-
zame energie), technicus mobiele diensten en robotcoördinator.

Ook in het volgende decennium zullen er nieuwe banen ontstaan. Futurolo-
gen stelden een lijst samen van banen die rond 2025 in opkomst zullen 
zijn (Moran, 2016), waaronder designer van virtual reality-ervaringen, triber 
(een professionele manager die je kunt inhuren om teams samen te stellen 
voor heel specifieke projecten), stadsboer, levenseindeplanner, specialist 
voor zorg op afstand en smarthomeklusjesman.

Het World Economic Forum (2020) heeft voor Nederland een lijst gemaakt 
van opkomende en overtollige functies.

TABEL 1.3 Top 10 opkomende en overtollige functies in Nederland

Top 10 Opkomende functies Overtollige functies

1 Data-analisten en wetenschappers Datatypisten

2 Specialisten AI en machineleren Administratieve en leidinggevende secretaresses

3 Specialisten big data Accountancy, boekhouders en salarisadministra-
teurs

4 Analisten informatiebeveiliging Montage- en fabriekswerknemers

5 Voedingswetenschappers en -technologen Klanten informatie en klantenservice

6 Specialisten organisatieontwikkeling Managers zakelijke dienstverlening en  
administratie

7 Specialisten internet van dingen Krediet- en leningmedewerkers

8 Ingenieurs FinTech Bankbedienden en gerelateerde functies

9 Specialisten digitale marketing en strategie Kassiers en kassamedewerkers

10 Professionals Business Development Verzekeraars

Bron: WEF, 2020

Social media
manager

Big Data 
analist

nieuwe banen
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De versnelde opkomst van nieuwe banen die samenhangen met de intro-
ductie van nieuwe technologieën heeft enorme implicaties voor hoe en wat 
we leren. In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreid in op hoe we ervoor zorgen dat 
mensen worden voorbereid op verschillende rollen en banen in hun werk-
zame leven, ofwel duurzaam Human Resources Management (HRM).

§  1.6 Leven lang leren

Leven lang leren kan worden gedefinieerd als: ‘leven lang, vrijwillig en van-
uit je eigen motivatie kennis verwerven, om persoonlijke of professionele 
redenen’. Het overkoepelende doel van leren is je kennis, vaardigheden en 
competenties verbeteren. Eén motivatie om te blijven leren zijn de verande-
ringen in het pensioenbeleid wereldwijd, die samenhangen met de voortdu-
rende toename van de levensverwachting. Uit verzamelde gegevens blijkt 
dat de levensverwachting sinds 1840 elk jaar met gemiddeld drie maanden 
is toegenomen (zie tabel 1.4). Factoren die leiden tot de toename van de 
levensverwachting zijn een betere gezondheid, vroegere diagnoses, betere 
voeding, betere medische zorg, beter onderwijs en het tackelen van ouder-
domsziekten.

TABEL 1.4 Hoogste leeftijd waarop 50% van de in 2007  
geboren baby’s nog zal leven

VS 104

VK 103

Japan 107

Italië 104

Duitsland 102

Frankrijk 104

Canada 104

Bron: Gratton, 2016

Als mensen 100 jaar oud worden, stelt ons dat voor een paar interessante 
financiële uitdagingen. Als je 50% van je laatstverdiende inkomen wilt be-
houden als je met pensioen gaat en jaarlijks 10% van je inkomen voor je 
pensioen wilt sparen, dan kun je (volledig) met pensioen als je ergens in de 
80 bent. Steeds meer landen hebben de pensioengerechtigde leeftijd uit-
gesteld tot 67 jaar en die leeftijd stijgt naar verwachting nog verder. Op  
basis van de huidige pensioenwetgeving in Nederland is de verwachte 
AOW-leeftijd van mensen die in 2021 geboren zijn ongeveer 70 jaar. Met 
andere woorden: deze generatie gaat waarschijnlijk meer dan 50 jaar deel 
uitmaken van de beroepsbevolking.

Vroeger groeiden mensen op in de context van stabielere arbeidsmarkten 
en ondernemingen met een relatief lange levensduur. Daardoor konden ze 
hun hele carrière vooruit met de vaardigheden die ze opbouwden toen ze 
voor in de 20 waren. De huidige en toekomstige arbeidsmarkten daarente-
gen dwingen mensen om een essentieel deel van hun tijd en geld te inves-
teren in het opdoen van nieuwe vaardigheden en het actualiseren van  

leven lang leren

pensioen
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bestaande vaardigheden om niet het risico te lopen dat ze buiten de boot 
vallen. Andere redenen voor leven lang leren zijn:
• de overstap van werk naar werk vereenvoudigen;
• het verdienvermogen van Nederland versterken;
• sociale ongelijkheid voorkomen.

De volgende casus gaat over DHL. Geschetst wordt hoe medewerkers  
gestimuleerd worden duurzaam te leren.

CAsus

Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid bij DHL
Bij DHL heeft iedere werknemer een persoonlijk budget dat is bestemd 
voor ontwikkeling (bijvoorbeeld voor opleidingen, workshops of cursussen, 
loopbaanadvies, externe coaching) en/of vitaliteit (bijvoorbeeld voor leef-
stijladvies of zorgkosten zoals fysiotherapie).
De werknemer heeft vrije keuze in de besteding van dit budget, mits het 
bijdraagt aan zijn ontwikkeling en/of vitaliteit. Sinds 2016 is het recht op 
bovenwettelijke vakantiedagen verlaagd met één dag ten behoeve van fi-
nanciering van dit persoonlijk budget Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid. 
Het budget Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid wordt jaarlijks als volgt ge-
financierd. De werknemer levert één vakantiedag in en de werkgever voegt 
hier dezelfde waarde aan toe. Uit het opgebouwde budget kan een beste-
ding worden gedaan ten behoeve van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 
Als de besteding hoger is dan het opgebouwde budget in enig jaar, kan het 
tekort gefinancierd worden uit het cao à la carte-budget.
Als in een periode van drie jaar (gerekend vanaf 1 januari 2016) minimaal 
één keer uit het opgebouwde budget een besteding ten behoeve van vitali-
teit en duurzame inzetbaarheid wordt gedaan, worden door de werkgever 
drie verlofdagen als beloning voor het werken aan duurzame inzetbaarheid 
toegekend. Deze dagen worden slechts één keer per drie jaar toegekend.
Na drie jaar vervalt het niet (volledig) benutte budget en ook de eventuele 
bonusdag(en).

Bron: SER

1.6.1 Leren en ontwikkelen (L&O)
Duurzame werkgelegenheid creëren via leren en ontwikkelen (L&O) is be-
langrijker dan ooit. De Nederlandse overheid ambieert dat de beroepsbe-
volking langer doorwerkt en een leven lang blijft leren. Maar de realiteit van 
alledag is anders.
De OESO concludeert in 2017 dat deelname van volwassenen aan infor-
meel leren in Nederland beduidend hoger is (54% heeft de afgelopen 2 jaar 
een cursus gevolgd) dan het OESO-gemiddelde, maar lager dan in veel van 
de best presterende landen. Wel zijn er groepen die achterblijven, zoals la-
ger opgeleiden. Het Research-centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(2018) laat zien dat de kloof tussen lager en hoger opgeleiden groot is en 
dat 25% van de werkenden nog nooit een cursus heeft gevolgd.

Duurzame  
werkgelegen
heid
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Groepen die achterblijven bij scholing (ROA 2018) zijn met name:
• laagopgeleiden;
• ouderen;
• flexwerkers;
• werkenden in het MKB.

Helaas zien we ook een trend waarbij de deelname aan cursussen tussen 
hoog- en laagopgeleiden toeneemt.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2004 2007 2010 2013 2017

opleidingsniveau

hoog middelbaar laag

FIGUUR 1.6   Kloof cursusdeelname hoog- en laagopgeleiden

Bron: ROA, 2018

Kloof groeit tussen  2004 en 2017

In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de belangrijkste uitdagingen 
binnen het vak en beleidsterrein van L&D.

De motivatie van mensen die een cursus volgen is primair: kennis verwer-
ven en/of nieuwe vaardigheden ontwikkelen die waardevol zijn voor hun be-
staande baan of die hen beter kwalificeren voor een toekomstige functie.
De belangrijkste belemmeringen die mensen ervaren voor het volgen van 
cursussen (SER, 2019):
• geen risicobesef, mensen houden sterk vast aan zekerheden;
• gebrek aan tijd, andere prioriteiten, werk-, familie- en gezinsverplichtingen;
• combinatie van gebrek aan zelfvertrouwen en negatieve leerervaringen;
• multiproblematiek, persoonlijke omstandigheden;
• gebrek aan financiën, kosten van de opleiding;
• gebrek aan ondersteuning vanuit de werkgever.

1.6.2 De perfecte storm voor leren en ontwikkelen
De ingrediënten voor een perfecte storm: de snelle opkomst van ontwrich-
tende technologieën, banen die dreigen te verdwijnen door robotisering,  
digitalisering en automatisering, verschuivingen in de vraag naar nieuwe 
banen en nieuwe vaardigheden in diverse bedrijfstakken, de aanhoudende 
outsourcing en de noodzaak om nieuwe vaardigheden te verwerven met  
dezelfde snelheid waarmee ontwikkelingen in het bedrijfsleven zich  
voltrekken. Tel daarbij op het gegeven dat opleidings- en trainingsbudgetten 
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onvoldoende worden besteed en gebruikt, én het feit dat mensen zich on-
voldoende bewust zijn van het belang van leren. Al deze roerige omstandig-
heden samen vormen de ‘perfecte storm’ om onze houding te veranderen 
en onze investeringen in leven lang leren op te voeren.

Organisaties in de hele wereld zien snel en ingrijpend veranderen wat ze 
doen, hoe ze het doen en zelfs waarom ze het doen. Het vergt vergaand 
leervermogen om de huidige en toekomstige realiteiten meester te worden. 
De mensen die succesvol zijn en zullen floreren in de 21ste eeuw zijn de-
genen die het nieuwe leren omarmen en gemotiveerd zijn om zich nieuwe 
vaardigheden en competenties eigen te maken. Maar hoezeer dat op zich 
een verantwoordelijkheid mag zijn van het individu, ook organisaties spelen 
een cruciale rol in het bijscholen van hun mensen en het creëren van nieu-
we leiders. Het is geen eenvoudige opgave, maar het ontwikkelen van men-
selijk kapitaal is cruciaal voor organisaties die bij de voorhoede van hun 
branche willen blijven horen.
In het volgende kader is een voorbeeld opgenomen van zo’n initiatief, waar-
bij ‘leerambassadeurs’ worden ingezet.

perfecte storm

leven lang leren

Het belang van leerambassadeurs

Het idee van leerambassadeurs is ontleend aan het project ‘Learning reps’ 
dat de Engelse vakbond TUC sinds het midden van de jaren 90 met succes 
heeft uitgevoerd bij duizenden bedrijven in Engeland. Learning representa-
tives (kortweg: learning reps) zijn laaggeschoolde medewerkers die gerespec-
teerd worden door hun collega’s en een training krijgen om leerambassadeur 
te worden binnen hun organisatie. Deze leerambassadeurs proberen andere 
laaggeschoolde collega’s ertoe te verleiden (opnieuw) scholing te volgen. Uit-
komsten van een experiment met leerambassadeurs in Nederland suggere-
ren dat met deze benadering laagopgeleide medewerkers weer gemotiveerd 
kunnen worden om te leren. Taken die een leerambassadeur uitvoert zijn  
onder meer:
•		 weghalen van angst voor leren bij laagopgeleiden;
•		 promoten van het nut van leren;
•		 in kaart brengen van leer- en trainingsbehoeften;
•		 leveren van informatie en advies over leren en training;
•		 organiseren en ondersteunen van leren en training.

Bron: www.kennisplatformwerkeninkomen.nl

http://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl


 LEREN OF STAGNEREN IN DE 21STE EEUW 31

1

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

§  1.7 Organisaties: versterk de strategische rol van 
leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen (L&O) is onderdeel van de L&D-strategie van een orga-
nisatie, zoals beschreven wordt in hoofdstuk 4. L&O is in veel organisaties 
een belangrijkere rol gaan spelen doordat aandeelhouders in toenemende 
mate naar de rol van immateriële assets kijken als ze de waarde van ken-
nisorganisaties bepalen. Zo vloeit volgens Forrester Research 85% van de 
marktwaarde van een karakteristieke Standard & Poor 500-onderneming 
tegenwoordig voort uit immateriële assets. De bulk van deze immateriële 
assets zijn mensen; het menselijk kapitaal van de ondernemingen. Investe-
ringen in leren en ontwikkelen betalen zich uit. Neem de waarde van inves-
teringen in leiderschapscapaciteiten, waarbij soms vraagtekens worden  
gezet. Onderzoek toont aan dat organisaties sterk beloond worden voor 
goed leiderschap; de ondernemingen die qua leiderschapskwaliteiten in het 
bovenste kwartiel scoren, scoren twee keer beter dan andere ondernemin-
gen op EBITDA (de inkomsten van een onderneming voor aftrek van belas-
tingen, afschrijvingen en waardevermindering) (De Smet et al., 2014).  
Organisaties die investeren in de ontwikkeling van leiders tijdens belangrijke 
veranderingen maken 2,4 keer zo veel kans om hun doelstellingen te halen.

Zoals uit figuur 1.7 blijkt, investeren organisaties om uiteenlopende rede-
nen in L&O. Allereerst omdat mensen kiezen voor organisaties die hen hel-
pen te groeien en te ontwikkelen, want competenties met marktwaarde zijn 
de nieuwe munteenheid. Aangezien er een tekort is aan talent op diverse 
competentiegebieden draagt L&O bij aan zowel de aantrekkingskracht van 
een organisatie op mensen als de retentie van medewerkers. L&O ver-
sterkt ook de employee value proposition (EVP), wat de onderneming helpt 
om een gewilde werkgever te worden.

De tweede reden dat ondernemingen in L&O investeren is de volgende: de 
opkomst van digitale technologieën, innovatie, de korte houdbaarheidsduur 
van kennis, nieuwe businessmodellen, globalisering, een vergrijzende be-
roepsbevolking, nieuwe wetgeving en een veranderend arbeidspotentieel (om 
maar een paar zaken te noemen) hebben enorme impact op de noodzaak 
om vaardigheden te ontwikkelen die gelijke tred houden met de snelheid van 
al die ontwikkelingen. Menselijk kapitaal is een essentiële productiefactor 
die voortdurende investeringen in leren en ontwikkelen vergt om zijn waarde 
te behouden. Deze waarde van menselijk kapitaal kan worden bepaald met 
de volgende formule:

De waarde van menselijk kapitaal = (de som van) opleiding +  
verzamelde werkervaring

De waarde van menselijk kapitaal neemt toe als mensen formele onder-
wijstrajecten hebben afgerond en werkervaring beginnen op te doen. De 
waarde neemt af omdat kennis snel achterhaald is en snel wordt vergeten, 
en moet worden aangevuld met nieuwe leer- en werkervaringen. Volgens 
onderzoek van het SCP is rond de 18% van de werknemers in Nederland 
onvoldoende toegerust voor de eisen van hun huidige baan.

leren en  
ontwikkelen

eBITDa

employee value 
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productiefactor

waarde van 
menselijk  
kapitaal
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De beste mensen aantrekken

Leren en
ontwikkelen

Formeel
Informeel

De EVP bekrachtigen
(employee value proposition)

Capaciteiten en netwerken
opbouwen

De motivatie, baantevredenheid en
betrokkenheid van medewerkers
verbeteren

Het commitment van
medewerkers vergroten

De implementatie en adoptie
van nieuwe technologieën
versnellen

Een cultuur van waardecreatie en
gemeenschapszin ontwikkelen

De organisatiestrategie
implementeren

Organisatie-
doelstellingen
Financiële prestaties

Verkoop
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Marktwaarde
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Inzetbaarheid
van medewerkers 
Kwaliteit
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Klanttevredenheid
Personeelsverloop
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FIGUUR 1.7  De strategische rol van leren en ontwikkelen 

Bron: Van Dam, 2016

In de derde plaats kan L&O de motivatie, baantevredenheid en betrokken-
heid van werknemers vergroten. Inmiddels wordt breed erkend dat de beste 
manier om medewerkers betrokken te houden, is door ze de kans te geven 
om te leren en nieuwe competenties te ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat 
zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers van grote waarde zijn voor 
snelle en voorspoedige implementatie van nieuwe technologieën en andere 
innovatieve werkwijzen. Daar komt bij dat betrokken medewerkers vaak lan-
ger aan boord blijven bij organisaties die hen uitdagen en waar ze de vaar-
digheden verwerven om te groeien en zich te ontwikkelen in hun loopbaan.

Een vierde reden dat organisaties in L&O investeren, is dat L&O kan helpen 
om een op waardecreatie gebaseerde cultuur en gemeenschapszin op te 
bouwen nu veel bedrijven steeds virtueler gaan werken en vestigingen mon-
diaal verspreid zijn. Er zijn aanwijzingen dat vooral millennials graag werken 
in zo’n cultuur en in een duurzame onderneming die bijdraagt aan het wel-
zijn van de samenleving. Zij hebben ook behoefte aan respect voor hun in-
dividuele talenten en aan open communicatie met hun management. Hun 
privéleven is net zo belangrijk voor ze als een uitdagende werkomgeving.

Tot slot de allerbelangrijkste reden: ondernemingen zetten opleidingspro-
gramma’s in om de implementatie van hun businessstrategie te ondersteu-
nen. De klassieke visie op leren is dat opleidings- en trainingsprogramma’s 
uitsluitend gericht zijn op vergroting van de productiviteit. Vandaag de dag 
is de visie dat leren ook bijdraagt aan de inzetbaarheid van mensen. Men-
sen zijn goed inzetbaar als ze gemakkelijk een baan kunnen vinden binnen 
of buiten hun organisatie.

productiviteit
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Een uitgebreide literatuurstudie toont aan dat zeer bekwame en vakkundige 
medewerkers een positieve impact hebben op de financiële en organisatio-
nele prestatie van een organisatie. Zo kunnen zij de klanttevredenheid, 
winst, marktgroei, productiviteit en innovatie bevorderen.

1.7.1 Een L&D-functie voor de 21ste eeuw
Ondernemingen als General Motors en General Electric begonnen honderd 
jaar geleden met het aanbieden van trainingsprogramma’s onder eigen 
dak. Vandaag de dag hebben duizenden organisaties in de hele wereld ei-
gen corporate academies of corporate universities. Zulke ‘bedrijfsuniversi-
teiten’ zijn gespecialiseerde bedrijfsonderdelen of -initiatieven die ten doel 
hebben institutionele en individuele capaciteiten te ontwikkelen en in 
stand te houden waarmee de prestaties kunnen worden afgestemd op de 
organisatiestrategie. Onder meer Apple, Disney, Danone, Nike, Deloitte, 
McDonald’s, Philips, McKinsey & Company en Vanguard hebben zulke uni-
versiteiten opgezet. De bedrijfsuniversiteiten spelen een belangrijke rol bij 
het ontwikkelen van een lerende cultuur. In hoofdstuk 14 wordt uitgebreid 
ingegaan op de corporate university, de L&D-organisatie en de verschillen-
de rollen in L&D.

Allerlei onderzoek bevestigt dat het ontwikkelen van capaciteiten bij mede-
werkers een hoge prioriteit heeft bij organisaties over de hele wereld. We-
reldwijd zien acht op de tien leidinggevenden leren als een belangrijk of 
zeer belangrijk thema. Senior executives rapporteren dat hun organisaties 
niet snel genoeg vaardigheden ontwikkelen, of dat hun organisaties leiders 
niet vergaand genoeg ontwikkelen. Daarnaast geven bedrijven al jaren aan 
dat een van de belangrijkste redenen om te investeren in leren & ontwikke-
len ‘het behouden van medewerkers’ is (L&D Monitor, 2022).
Veel organisaties zijn daarnaast niet tevreden over hun huidige L&D-functie 
(Van Dam, 2021). Zij verwachten daarom dat hun L&D-functie de komende 
jaren ingrijpend gaat veranderen. Zo vergt de L&D-functie nieuwe kwalitei-
ten en moet deze sneller en slagvaardiger werken om gelijke tred te hou-
den met het hogere tempo in het bedrijfsleven. De belangrijkste aan-
dachtsterreinen daarbij zijn het afstemmen van opleidingsprioriteiten op de 
business, hiaten in de vaardigheden bij medewerkers bepalen, de effectivi-
teit van bestaande opleidingsinitiatieven verbeteren, meer  
digitale onderwijsoplossingen en leerplatforms gebruiken, het inzicht in de 
impact van opleidingsprogramma’s verbeteren, blended learning aanbieden 
(een combinatie van online leren en contactonderwijs), het integreren van 
werken en leren, en het personaliseren en op maat maken van leren en 
ontwikkelen.

Bedrijven die de modernisering van hun inspanningen op het gebied van 
vaardighedenontwikkeling serieus nemen, moeten daartoe mensen aan-
trekken met diepgravende ervaring op dat gebied. In hoofdstuk 9 en 10 
wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het ontwerpen en ontwikkelen 
van leerinterventies, maar ook aan verschillende werkvormen.

corporate  
academies

corporate  
universities

Blended  
learning
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1.7.2 Een cultuur van leren voor iedereen
Opleidingsmogelijkheden zijn in veel organisaties ongelijk verdeeld. Werk-
nemers die het meest profiteren van opleidingen zijn relatief jonge mensen 
met de hoogste opleidingsniveaus: mensen die in de organisatie worden 
gezien als zeer getalenteerde toppresteerders. Groepen met minder zeg-
genschap worden minder (snel) opgeleid, net als oudere medewerkers. In 
hoofdstuk 6 en 7 wordt onder meer ingegaan op het lerend vermogen van 
organisaties en een stimulerende leercultuur, maar ook op stimulansen en 
hindernissen voor het leren bij mensen. Er is op dit gebied een enorme 
vooringenomenheid in organisaties. Zo heerst de overtuiging dat ‘je een 
oude hond geen kunstjes kunt leren’. De Amerikaanse psycholoog Edward 
L. Thorndike (1874-1949) beweerde in 1927 dat het vermogen om te leren 
na ons 25ste jaar langzaam maar zeker afneemt, met 1% per jaar. De 
gangbare opvatting was dat mensen maar een kort venster hebben waar-
binnen ze dingen kunnen leren (zie figuur 1.8).

FIGUUR 1.8  Leeftijd en mentale complexiteit: de visie in 1927

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Leeftijd

Mentale
complexiteit

Bron: Crawford, 2004

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste veertig jaar heeft echter aange-
toond dat de eerdere aannames over de menselijke ontwikkeling en mentale 
vermogens onjuist zijn. De grafiek in figuur 1.9, waarin mentale complexiteit 
wordt afgezet tegen leeftijd, geeft een heel ander beeld bij longitudinaal on-
derzoek (van Harvard-onderzoekers Kegan & Lahey, 2016). Alle stippen in 
deze figuur representeren mensen die deelnamen aan het onderzoek. De 
figuur maakt in één oogopslag twee dingen duidelijk:
1 Het oplopend hellend vlak laat zien dat de mentale complexiteit neigt toe 

te nemen met de (volwassen) leeftijd, in elk geval tot op hogere leeftijd.
2 Er blijkt binnen elke leeftijdsgroep aanzienlijke variatie te zijn. Zo kunnen 

dertigers (de groene stippen) zich elk op een verschillend niveau bevin-
den wat hun mentale complexiteit betreft, en sommigen van hen kunnen 
een hoger niveau van mentale complexiteit hebben bereikt dan veel 
veertigers.
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Leren is een fysiek proces waarbij nieuwe kennis wordt gerepresenteerd 
door nieuwe verbindingen tussen hersencellen. Onderzoek laat zien dat er 
functionele en structurele veranderingen optreden in de hersenen in samen-
hang met leerprocessen en nieuwe ervaringen. Dit verschijnsel wordt neuro-
plasticiteit genoemd. Ons brein heeft fenomenale vermogens om zich in de 
loop van ons leven aan te passen. Er is al met al geen reden om oudere 
medewerkers niet verder op te leiden en te ontwikkelen. In hoofdstuk 7 
wordt uitgebreid ingegaan op inzichten die we verworven hebben over ons 
brein in relatie met leren.

FIGUUR 1.9  Leeftijd en mentale complexiteit

Leeftijd

Mentale complexiteit

Hoog

Laag

0 20 30 40 50 60 70 80 90

Bron: Kegan & Lahey, 2016

Kegan & Lahey (2016) zijn er sterk van overtuigd dat organisaties die wel-
bewust elke afzonderlijke medewerker ontwikkelen daar wel bij zullen va-
ren, omdat het in lijn is met de allergrootste motivatie van mensen: de 
drang om te groeien. Organisaties zouden daarom een cultuur moeten  
omarmen waarin het ondersteunen van ieders ontwikkeling fijnmazig is ver-
weven in het werkende leven, in de normale werkzaamheden binnen de or-
ganisatie, in de dagelijkse routines en in de gesprekken. In hun boek Een 
cultuur voor iedereen: Hoe creëer je een Bewust Ontwikkelingsgerichte Orga-
nisatie (2017) belichten Kegan & Lahey drie bedrijven (Next Jump, Bridge-
water en Decurion) die hetzelfde doel hebben: uitblinken in datgene wat zij 
doen en mensen laten uitgroeien tot bekwamere versies van zichzelf via 
het werk dat zij in hun bedrijf verrichten. De auteurs laten zien hoe je een 
Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie (BOO, in het Engels DDO, Delibe-
rately Developmental Organization) kunt opbouwen op basis van een  
conceptuele structuur met drie dimensies: diepte, breedte en hoogte  
(zie figuur 1.10).

neuro plasticiteit

BOO



36 DEEL 1 DE CONTExT VAN LEREN EN ONTWIKKELEN

1

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v

FIGUUR 1.10  De drie dimensies van een BOO

Werkwijzen

Bron: Kegan & Lahey, 2016

Groeikans
Thuisbasis

BOO

De BOO heeft behalve drie dimensies twaalf grondbeginselen, die door  
Kegan & Lahey discontinuous departures (onregelmatige afwijkingen) wor-
den genoemd. Deze discontinuous departures verbinden zich tot een nieu-
we continuïteit: één enkele continue en volledige focus op de persoonlijke 
ontwikkeling van iedere medewerker in de organisatie.

Bij groeikans gaat het om de aspiraties van een organisatie op het gebied 
van ontwikkeling. In deze dimensie zijn er vier grondbeginselen:
1 Volwassenen kunnen groeien.
2 Zwakte is een potentiële asset en fouten zijn een kans.
3 Pas altijd en overal ontwikkelingsprincipes toe.
4 De bottomline is slechts één ding.

Bij werkwijzen draait het om werkwijzen en tools op het vlak van de ontwik-
keling van medewerkers. Hierbij kun je onder andere denken aan de wijze 
waarop vergaderingen worden gestructureerd, hoe de prestaties van werk-
nemers worden gemonitord en besproken, hoe mensen met elkaar over hun 
werk praten, de uitdagingen waar zij persoonlijk voor staan en het bevorde-
ren van het bedrijfsbelang. De vier grondbeginselen in deze dimensie zijn:
1 Destabiliseren kan constructief zijn.
2 Mind the gaps: let op hiaten.
3 Stel de wekker in op groei en niet op afronding.
4 Ook het innerlijk leven van mensen kan worden gemanaged.

Bij thuisbasis gaat het over het ontwikkelen van community’s (gemeen-
schappen). Groei is alleen mogelijk via lidmaatschap van beroepsmatige 
community’s waar iedereen als individu zeer wordt gewaardeerd, continu 
verantwoordelijk wordt geacht en betrokken is bij een echte, duurzame dia-
loog. De vier grondbeginselen die samenhangen met de thuisbasis in een 
BOO zijn:
1 Je positie geeft je geen privileges.
2 Iedereen ontwikkelt zich.
3 Iedereen heeft een crew nodig.
4 Iedereen bouwt mee aan de cultuur.

Onregelmatige 
afwijkingen

groeikans

werkwijzen

Thuisbasis
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Volgens Kegan & Lahey versterken de dagelijkse werkpraktijk, de gewone 
activiteiten, de dagelijkse routines elkaar onderling, en stimuleren ze geza-
menlijk een cultuur die welbewust op ontwikkeling gericht is – een Bewust 
Ontwikkelingsgerichte Organisatie.

Veel vakgenoten zijn optimistisch over de gedachte dat het baanbrekende 
onderzoek van Kegan & Lahey organisaties zal inspireren om de besproken 
dimensies en grondbeginselen te implementeren, en hun ondernemingen 
waarlijk zal helpen transformeren tot een Bewust Ontwikkelingsgerichte Or-
ganisatie. Een andere auteur die benadrukt hoe belangrijk het is om een 
cultuur van e-learning te ontwikkelen voor alle medewerkers in een organi-
satie is Peter Senge. Hij publiceerde in 1990 The Fifth Discipline: The Art 
and Practice of The Learning Organization en bedacht in dat jaar het con-
cept van de lerende organisatie. Met deze term wordt een organisatie aan-
geduid die leren faciliteert, zichzelf continu transformeert en een plek 
wordt waarmee medewerkers zich verbonden voelen. Zo’n lerende organi-
satie heeft volgens Senge vijf eigenschappen (disciplines):
• systeemdenken;
• persoonlijk meesterschap;
• mentale modellen;
• een gedeelde visie;
• teamleren.

Het concept van Senge is inmiddels breed geaccepteerd en diverse onder-
nemingen hebben zijn benadering geïmplementeerd. In hoofdstuk 6 wordt 
het concept van de lerende organisatie verder uitgewerkt en komen naast 
het concept van Senge ook andere concepten van de lerende organisatie 
aan bod.

Zowel Kegan als Senge betoogt dat het ontwikkelen van een cultuur waarin 
leren voor iedereen in de organisatie beschikbaar is − een learning for all-
cultuur − een zeer positieve impact op de business heeft. Recent onder-
zoek van Kegan verschaft leiders van organisaties specifieke ins en outs 
over wat ze nodig hebben om een lerende cultuur te ontwikkelen of te ver-
sterken.

Tot slot moet er in een cultuur van leren voor iedereen een voortdurende 
dialoog worden gevoerd over de inzetbaarheid van medewerkers binnen of 
buiten de organisatie. Eventuele Learning & Development-plannen (L&D-
plannen) moeten worden ontwikkeld, aangevuld en uitgevoerd. Maar: hoewel 
je mensen naar cursussen kunt sturen of opdracht kunt geven om onlinetrai-
ningen te volgen, kun je ze niet dwingen om iets te leren. Ieder individu in de 
organisatie moet een nieuwsgierige mentaliteit verwerven en vasthouden. 
Het is daarom belangrijk om de nieuwsgierigheid van mensen te stimuleren 
en die nieuwsgierigheid te laten bevredigen door hen te laten leren en ont-
dekken. De implementatie van deze methoden om een levendige lerende 
cultuur te creëren, vergt echte L&D- en HRM-professionals zoals verder 
wordt beschreven in de hoofdstukken 4, 6 en 14.

lerende  
organisatie

l&Dplannen
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§  1.8 Werknemers: ga leven lang leren

In voorgaande paragrafen is aangegeven dat organisaties hun L&O-capacitei-
ten moeten verbeteren, meer tijd en geld aan leren moeten besteden en een 
cultuur van leren voor iedereen moeten creëren, die mensen aanmoedigt en 
inspireert om hun vaardigheden continu aan te passen en te upgraden. Men-
sen die het vermogen om te leren behouden, zijn anderen in professioneel 
opzicht altijd een stap voor, blijkt uit onderzoek. Als we leren, ervaren we het 
effect van dopamine (een neurotransmitter) in ons brein; dat geeft een goed 
gevoel en het leidt ertoe dat we meer van dergelijke leerervaringen willen 
hebben. Mensen bloeien op als ze leren en in verbinding staan met anderen.

Leven lang leren begint en eindigt met het individu. Hierna worden zeven 
mindsets en praktijken geïntroduceerd die mensen ondersteunen bij leven 
lang leren (zie figuur 1.11). Je kunt zelf een gratis assessment doen op 
www.reachingyourpotential.org. Je krijgt dan je persoonlijke scores op 
mindsets voor leven lang leren.

6

5

4

7

3

2

1 Focus op groei

Ga voor serieel
meesterschap

StretchBouw je eigen
merk en netwerk

Word eigenaar van je
ontwikkelingsreis

Conditie:

vitaliteit

FIGUUR 1.11  Mindsets voor leven lang leren

Bron: Van Dam, 2016

Doe wat je graag doet
en ontdek je ikigai

1.8.1 Mindsets voor leven lang leren: Focus op groei
De constatering dat leren begint en eindigt met het individu brengt ons bij 
een belangrijke vraag: is intelligentie een statisch gegeven dat vastligt van-
af je geboorte of kun je je intelligentie ontwikkelen? Daarover kun je uit-
spraken doen als je het IQ van mensen over een langere tijdsperiode volgt 
en vergelijkt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een onderzoek dat startte in 
1932. De volledige populatie van Schotse 11-jarigen (87.498 kinderen) 
deed toen een IQ-test, die zestig jaar later bij vijfhonderd mensen van die-
zelfde populatie werd herhaald (zie figuur 1.12).

leven lang leren

http://www.reachingyourpotential.org
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FIGUUR 1.12  Vergelijking IQ op 11-jarige en 80-jarige leeftijd

IQ op de leeftijd van 80 jaar

IQ op de leeftijd van 11 jaar

Bron: Deary et al., 2015

De lijn in figuur 1.12 toont de perfect positieve (1.0) correlatie tussen IQ- 
scores op 11-jarige leeftijd vergeleken met IQ-scores op 80-jarige leeftijd. De 
resultaten laten een sterke (0.66), maar niet perfecte positieve correlatie zien. 
Alle mensen die boven de lijn zijn geplot, hebben hun IQ in de loop van hun  
leven verhoogd; bij de mensen onder de lijn zijn de IQ-testscores lager gewor-
den. Daarvoor zijn allerlei verklaringen te bedenken, waaronder aan gezond-
heid gerelateerde problemen als dementie, gebruik van drugs, bovenmatig ge-
bruik van alcohol enzovoort. Feit blijft dat de individuele IQ-scores gemiddeld 
genomen een stuk hoger zijn op 80-jarige leeftijd dan op 11-jarige leeftijd.

In 2008 vroegen onderzoekers aan de tien beste schakers ter wereld om een 
IQ-test af te leggen. Drie van die tien schakers bleken op die test onder het 
gemiddelde te scoren. Aangezien op mondiaal topniveau schaken alom geas-
socieerd wordt met een hoog IQ, vroegen de onderzoekers zich af hoe zoiets 
mogelijk was. Ze ontdekten dat de drie mensen in kwestie tussen de 10.000 
en 50.000 uur hadden geschaakt. Uit allerlei onderzoek komt naar voren dat 
mensen niet noodzakelijkerwijs experts ergens in worden dankzij hun intel-
ligentie, maar dat het allemaal draait om inspanning en oefening (= hard  
werken). De succesvolste mensen investeren de meeste uren in doelgericht 
oefenen: oefenen waarbij je je focust op taken die boven je huidige compe-
tentieniveau en je comfortzone uitstijgen. Dat impliceert dat je voortdurend 
de resultaten van je oefensessies moet bijhouden en de nodige aanpassin-
gen moet doorvoeren, en dat je elke dag urenlang moet oefenen.

Al met al hebben vele studies bevestigd dat intelligentie zeker kan worden 
ontwikkeld en dat er geen beperkingen zijn voor datgene wat mensen kunnen 
leren in de loop van hun leven. Volgens psycholoog Jesper Morgensen is ‘(…) 
ons brein als een spier, die sterker wordt als je hem gebruikt, en zet leren de 
hersencellen ertoe aan om nieuwe verbindingen te maken’. Psycholoog Carol 
Dweck van de Stanford University heeft de afgelopen dertig jaar intensief on-
derzoek gedaan naar mensen die bezig zijn iets te leren. Zij ontdekte dat de 
mindset van mensen op het vlak van leren grote invloed heeft op hoeveel ze 

Doelgericht  
oefenen

comfortzone
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zullen leren. Dweck definieert deze mindset als ‘de visie van mensen op 
hun eigen intelligentie en leervermogen’. Die visie heeft invloed op hoeveel 
moeite je ergens in steekt, hoeveel risico je neemt, hoe je mislukking en 
kritiek ervaart en accepteert, en op je bereidheid om daarvan te leren.

Dweck maakt in het boek Mindset: The New Psychology of Success (2006) 
onderscheid tussen vaste mindsets en groeimindsets (zie tabel 1.5). Men-
sen met een vaste mindset geloven dat hun potentieel vastligt op grond 
van hun genen en erfelijke factoren, hun sociaal-economische achtergrond 
of hun kansen in het leven. Deze mensen houden zichzelf en anderen bij-
voorbeeld dingen voor als: ik ben slecht in spreken in het openbaar, dus 
dat moet ik uit de weg gaan. Of: ik ben niet goed in leren, dus ik moet geen 
cursussen gaan volgen die mijn werkgever mij aanbiedt. Mensen met een 
groeimindset geloven dat hun ware potentieel onbekend is omdat onmoge-
lijk te voorzien is wat er in de loop van de jaren gebeurt als gevolg van pas-
sie, inspanning en oefening. Deze mensen houden van uitdagingen omdat 
ze die als een kans zien voor enorme persoonlijke groei en ontwikkeling. 
Dit kan ook van grote betekenis zijn voor loopbaanmanagement zoals wordt 
beschreven in hoofdstuk 5.

TABEL 1.5 De vaste mindset en de groeimindset (Dweck, 2006)

eigenschappen/
opvattingen

Mensen met een vaste mindset Mensen met een groeimindset

Zelfbeeld Geloven dat intelligentie statisch is. In hun 
ogen ben je nu eenmaal slim of niet, en is er 
niets wat je daaraan kunt of zou moeten wil-
len veranderen.

Geloven dat intelligentie kan worden ontwik-
keld. Verbinden hun zelfbeeld niet aan hun 
vermogens. Willen leren en accepteren dat 
fouten maken bij leren hoort.

Uitdagingen Vermijden uitdagingen, want de kans op  
falen is een bedreiging voor hun zelfbeeld.

Omarmen uitdagingen, omdat ze denken dat 
ze sterker worden en waardevolle dingen 
ontdekken door uitdagingen aan te gaan.

Obstakels Geven op of gedragen zich defensief. Vermij-
den obstakels.

Blijven doorzetten bij tegenslag: een obsta-
kel is slechts een van de vele hobbels op de 
weg naar kennis en jezelf verbeteren.

Moeite Zien moeite doen als iets vervelends wat je 
weinig of niets oplevert.

Zien moeite doen als een manier om iets 
onder de knie te krijgen, als natuurlijk ken-
merk van het leerproces.

Kritiek Zien kritiek op hun capaciteiten als kritiek op 
henzelf als individu. Dat vermindert de kans 
op beter worden, omdat ze niet geneigd zijn 
om de feedback te gebruiken die ze daarbij 
zou kunnen helpen.

Nemen kritiek niet persoonlijk, maar zien het 
als iets wat ze helpt om te groeien en zich te 
ontwikkelen. Weten dat kritiek gericht is op 
hun huidige competentieniveau, dat (zoals 
ze weten) gaat veranderen.

Het succes van 
anderen

Voelen zich slecht door andermans succes, 
voelen zich erdoor bedreigd.

Nemen kritiek niet persoonlijk, maar zien het 
als iets wat ze helpt om te groeien en zich te 
ontwikkelen. Weten dat kritiek gericht is op 
hun huidige competentieniveau, dat (zoals 
ze weten) gaat veranderen.
Zien andermans succes als inspiratiebron, 
als iets waarvan ze kunnen leren.

vaste mindsets

groeimindsets
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Het gevolg is dat mensen met een vaste mindset vroeg aan de top van hun 
kunnen zitten en hun volledige potentieel slechts ten dele realiseren, ter-
wijl mensen met een groeimindset hogere niveaus bereiken en succesvol-
ler zijn. Volgens Dweck zijn mindsets contextgebonden. Zo kan iemand een 
groeimindset hebben op het ene gebied en een vaste mindset op het an-
dere. Bijna iedereen heeft minstens één vaste mindset. Maar daar heb je 
zelf de hand in, je kunt er veel aan doen. Het is vooral zaak om je bewust 
te worden van je vaste mindsets en van datgene wat ze triggert. Adviezen 
om het tij te keren:
• Leer om de stem van je vaste mindsets te herkennen en verwerp hem.
• Erken dat je de keus hebt.
• Heroriënteer je: denk met de stem van een groeimindset.
• Doe de dingen die passen bij een groeimindset.

Tot slot, wellicht ten overvloede: om leven lang te leren, moeten mensen 
focussen op een groeimindset.

1.8.2 Mindsets voor leven lang leren: Ga voor serieel 
meesterschap

Allerlei krachten werken momenteel in op de inzetbaarheid van mensen: di-
gitalisering, automatisering, robotisering, globalisering, demografische ver-
anderingen, wet- en regelgeving, een veranderende relatie tussen werkgever 
en werknemer, concurrentiekrachten, klimaatverandering, de complexiteit 
van werk en ga zo maar door. Dat maakt het moeilijk om te voorspellen hoe 
het werk van de toekomst eruit zal zien, wat niet wegneemt dat er wel een 
paar trends te ontwaren zijn. Zo werkt in de VS een derde van alle werken-
den momenteel als freelancer of op basis van een tijdelijk contract.
In Nederland werken ongeveer 1.4 miljoen mensen als (part-time) zelfstan-
digen zonder personeel (zzp’ers), ofwel 17% alle werkenden (CBS, 2020). 
Socioloog Richard Greenwald (2016) verwacht dat in het volgende decen-
nium ongeveer de helft van alle werkenden in de VS freelancer is.

In de 19de eeuw werd arbeid verricht door ambachtslieden vanuit huis of 
door mensen in de landbouw. Aan het eind van de 19de eeuw en aan het be-
gin van de 20ste eeuw trokken arbeiders (geschoold en ongeschoold) naar 
de fabrieken om te werken aan assemblagelijnen. Het werk werd verdeeld in 
deeltaken en kon worden verricht met een ongeschoold arbeidspotentieel. 
De laatste tachtig jaar hebben organisaties steeds vaker niet-inhoudelijk ge-
specialiseerde managers aangesteld, die de cultuur begrepen en doorzagen 
hoe beslissingen werden genomen, en die unieke inzichten hadden in de wij-
ze waarop hun onderneming werkte. Hun vaardigheden en competenties wa-
ren uniek voor de organisatie, en dat werkte goed omdat ze werden beloond 
met een levenslang dienstverband. In haar boek The Shift (2011) betoogt 
Lynda Gratton, hoogleraar aan de London Business School, dat het tijdperk 
van de ‘oppervlakkige generalist’ − iemand die van veel dingen een beetje 
weet − voorbij is. Van alle markten thuis zijn, maar nergens in uitblinken 
heeft weinig waarde meer in de Wikipedia-wereld, waar onmiddellijk toegan-
kelijke informatie voortdurend binnen handbereik ligt.
Het zal geen verrassing zijn dat het aantal managers met generieke exper-
tise in Nederland blijft afnemen, zelfs bij een toename van de beroepsbe-
volking (CBS, 2021).

freelancer

Oppervlakkige 
generalist
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In de 21ste eeuw hangt alles af van het vermogen van mensen om intellec-
tueel kapitaal op te bouwen. Dat wordt het fundament voor waardetoevoe-
ging. Mensen moeten zich in de loop van hun leven bekwamen in diverse 
domeinen, dus moeten zij gaan voor serieel meesterschap. Een T-profiel – 
vroeg in je carrière diepgravende expertise ontwikkelen in één discipline, 
die je via ontwikkeling on the job aanvult met integratieve competenties – 
lijkt niet duurzaam (zie figuur 1.13).

25 75 Leeftijd

FIGUUR 1.13  Traditioneel T-pro�el van een kenniswerker

Bron: Guest, 1991

Diepgravende expertise

Diepe
expertise

De generaties van de komende honderd jaar, die mogelijk blijven werken 
tot ver in de 70 of 80 jaar, moeten zich in de loop van hun leven bekwamen 
op meerdere expertiseterreinen, aangevuld met gerichte ontwikkeling  
on the job. We zullen een verschuiving zien van een T-profiel naar een  
M-profiel (zie figuur 1.14).

25 75 Leeftijd

FIGUUR 1.14  M-pro�el van de nieuwe kenniswerker

Bron: Van Dam, 2016
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Je zou bijvoorbeeld je carrière kunnen beginnen als journalist, met een mas-
ter in de journalistiek. Verderop in je carrière zou je je kunnen specialiseren 
in financiële journalistiek en in verband daarmee een master bedrijfsecono-
mie kunnen gaan halen als je in de 30 bent. Daarna, als je in de 40 of 50 
bent, kun je verder de diepte in gaan door diverse gespecialiseerde master-
classes te volgen over gerelateerde onderwerpen, zoals digitalisering.

Uitblinken op welk terrein dan ook vereist dat je hogere niveaus van exper-
tise ontwikkelt. Willyerd & Mistick (2016) definiëren vijf expertiseniveaus.
1 Nieuweling: nauwelijks of helemaal niet bekend met de materie.
2 Beginner: heeft enige inleidende instructie gehad, bijvoorbeeld een cur-

sus, maar heeft nauwelijks ervaring met toepassing.
3 Competent: leert en werkt in het veld. Heeft meestal maximaal 5 jaar 

ervaring, in complexere vakgebieden mogelijk tot 12 jaar. Vraagt ande-
ren om advies bij het oplossen van complexe problemen.

4 Professioneel: is in staat om zonder of met weinig begeleiding op hoog 
niveau te werken. Wordt erkend om en bekroond voor uitmuntende bij-
dragen op het vakgebied. Heeft vaak aanzienlijke verantwoordelijkheid 
vergaard op het gebied van besluitvorming.

5 Expert of meester: wordt zeer hoog gewaardeerd door anderen. Kan 
moeilijke, zelden voorkomende situaties aan. Is bekwaam in verschillen-
de subdomeinen. Komt met baanbrekende oplossingen. Werkt bijna al-
tijd meer dan tien jaar in het vakgebied.

Zoals gezegd: relevante vaardigheden zijn de nieuwe munteenheid op de 
werkplek. Het mag duidelijk zijn dat mensen tijdelijk worden ingehuurd om-
dat ze zeer bekwaam zijn in combinaties van vaardigheden en beschikken 
over expertise voor banen waar veel vraag naar is. Werkenden moeten zul-
ke vaardighedensets die waarde creëren en worden opgemerkt door ande-
ren verder uitbreiden. Het gaat namelijk om zeldzame vaardighedensets, 
de vraag ernaar is groter dan het aanbod, en anderen kunnen ze vaak niet 
zomaar ontwikkelen of imiteren. Kortom: de beroepsbevolking van de 
21ste eeuw moet nieuwe expertise ontwikkelen en serieel meesterschap 
opbouwen op meerdere terreinen. Dit vergt voortdurende reflectie op en 
evaluatie van je eigen vaardighedensets, omdat sommige vaardigheden-
sets een uiterste houdbaarheidsdatum hebben en andere intussen meer 
waard zijn geworden.

1.8.3 Mindsets voor leven lang leren: stretch jezelf
Diverse onderzoekers hebben betoogd dat er alleen wordt geleerd als men-
sen buiten hun comfortzone treden. Er wordt geleerd als mensen zichzelf 
stretchen, dus in metaforische zin uitrekken of verruimen. Het begrip com-
fortzone wordt wel gedefinieerd als ‘de gedragsmatige ruimte waar de activi-
teiten en gedragingen binnen een routine en patroon vallen die stress en  
risico’s verminderen, wat mentale zekerheid en in de regel goede prestaties 
oplevert’ (Henry, 2013). Mensen die in hun comfortzone blijven, houden 
zichzelf tegen in plaats van dat zij zichzelf uitdagen om nieuwe dingen te pro-
beren en te groeien. Taken buiten de comfortzone dwingen mensen in hun 
leerzone, waar ze nieuwe kennis verwerven en nieuwe vaardigheden ontwik-
kelen en oefenen. Na een tijdje ontwikkelen mensen een nieuw niveau van 
vakkundigheid en wordt hun leerzone onderdeel van hun comfortzone. In dat 
stadium kunnen zij doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden 
door weer een nieuwe leerzone binnen te gaan (zie figuur 1.15).

vijf  
expertiseniveaus

Stretchen

comfortzone

leerzone
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Leerzone

FIGUUR 1.15  De comfortzone en de leerzone

Bron: Yerkes & Dodson, 1908

Comfortzone

Mensen worden blootgesteld aan risico’s en aan meer stress als ze taken 
uitvoeren in hun leerzone. Onderzoek naar comfortzones van de Harvard-
psychologen Yerkes & Dodson wijst op een sterke relatie tussen de toe-
name van stress en verbetering van prestaties (de wet van Yerkes-Dod-
son). Door de uitvoering van nieuwe taken neemt aanvankelijk de (goede) 
stress toe, wat leidt tot betere prestaties. Maar een toename van stress 
voorbij een zeker punt kan angst veroorzaken (slechte stress) en heeft een 
negatieve invloed op de prestaties (zie figuur 1.16).

FIGUUR 1.16  De wet van Yerkes-Dodson

Bron: Yerkes & Dodson, 1908
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Het onderzoek van Yerkes & Dodson laat zien dat prestaties toenemen bij 
een gemiddeld stressniveau, maar dat ze lijden onder te veel stress. Daar-
om is het belangrijk dat je je comfortzone uitbreidt met de juiste nieuwe 
taken en in het juiste tempo – zaken die individueel verschillen. Er zijn ook 
mogelijkheden om medewerkers te stretchen on the job, maar of dat lukt 
hangt af van het soort werk dan je aan hen toewijst. Bij beslissingen daar-
over kun je op de volgende criteria afgaan:
• Tot op welke hoogte liggen de nieuwe taken buiten iemands comfortzone?
• Tot op welke hoogte zijn de nieuwe taken relevant voor iemands ontwik-

keling met het oog op een (mogelijke) toekomstige functie?

Vervolgens introduceren we hier ook het zogenaamde S-curvemodel, een 
loopbaanmodel dat kan worden gebruikt om reflectie op persoonlijke 
groei en ontwikkeling aan te sturen. De S-curve is een leidraad voor de 
timing van persoonlijke vernieuwing. McKinsey gebruikt dit instrument 
ter ondersteuning van de L&D-agenda, bij prestatiegesprekken en bij de 
loopbaanontwikkeling van consultants en partners wereldwijd. Het  
S-curvemodel is ontwikkeld in de jaren 60 en laat zien hoe, waarom en 
in welk tempo ideeën en producten zich in samenlevingen verspreiden 
(zie figuur 1.17).

Als mensen met iets nieuws beginnen (bijvoorbeeld een nieuwe baan, een 
promotie of een stap opzij), dan starten ze met hun volgende S-curve. Ze 
zien zich dan geconfronteerd met allerlei nieuwe eisen en omstandigheden 
in die functie: nieuw leiderschap, nieuwe collega’s, belanghebbenden, pro-
cessen, informatiesystemen, organisatiecultuur, verwachtingen, enzovoort. 
Aan het begin van zo’n nieuw traject doorlopen mensen een steile leercur-
ve waarbij ze hun kennis en vaardigheden snel vergroten. Hun vooruitgang 
en de impact van hun prestaties op de business in deze eerste fase van 
de S-curve zijn beperkt. Dit stadium bereikt een buigpunt waar het begrip, 
de competentie en het vertrouwen van mensen in een nieuwe functie plot-
seling zeer sterk versnellen en waarin deze aspecten steeds meer impact 
krijgen op de business. Als mensen een functie al een tijdje vervullen, ko-
men ze terecht in het vlakke, bovenste deel van de curve. In die fase is 
hun aanvankelijke opwinding over de uitdagingen binnen de functie weg-
geëbd, zijn de leerervaringen en persoonlijke ontwikkeling tot stilstand ge-
komen, zijn taken en activiteiten gewoonten geworden of worden ze volle-
dig op de automatische piloot uitgevoerd, slaat de verveling toe en is hun 
impact op de business sterk achteruitgegaan. Als zij blijven werken in een 
functie waar ze emotioneel niets meer mee hebben of waarvoor ze niet 
meer gemotiveerd zijn, bestaat het risico dat ze hun werk slecht gaan doen 
en worden vervangen.

Stretchen  
on the job
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FIGUUR 1.17  Het S-curvemodel

Bron: Johnson, 2015
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Het S-curvemodel helpt mensen te reflecteren op het punt waar zij zich in 
hun S-curve bevinden en te bepalen wanneer het tijd is om verder te gaan 
en te beginnen aan een nieuwe S-curve, of om dat op korte termijn te 
doen. De volgende zeven factoren kunnen de snelheid waarmee iemand 
door de S-curve beweegt verhogen of vertragen (zie ook figuur 1.18):
1 de juiste risico’s nemen;
2 je onderscheidende sterke punten uitspelen;
3 beperkingen omarmen;
4 vechten tegen privileges;
5 een stap terug doen om te groeien;
6 niet bang zijn voor fouten;
7 ontdekkingsdrang.

Een aantal drempels zou mensen kunnen verhinderen te stretchen en daar-
door kunnen belemmeren in het ontsluiten van hun volledige potentieel. 
Als je bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebt, heeft dat een sterk nega-
tieve invloed op je vermogen om te leren en jezelf te ontwikkelen. Gebrek 
aan zelfvertrouwen komt voort uit een combinatie van een te hard oordeel 
over jezelf, overtrokken verwachtingen, angst en een gebrek aan ervaring 
of vaardigheden. De sleutel tot een authentiek gevoel van zelfvertrouwen 
ligt in het opbouwen van emotionele flexibiliteit, die je kunt vergroten door 
te oefenen met de dimensies van een emotionele flexibiliteit-model: mind-
fulness, doel en waarden, betrokken handelen, compassie met jezelf heb-
ben/jezelf in de context zien, dingen onschadelijk maken en acceptatie.

Scurvemodel

emotionele 
flexibiliteit
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FIGUUR 1.18  Factoren die je tempo op de S-curve bepalen
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Bron: Johnson, 2015
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1.8.4 Mindsets voor leven lang leren: Bouw je eigen merk en 
netwerk

Een persoonlijk merk opbouwen, dat je beste elementen definieert in wat 
jou in positieve zin onderscheidt van anderen, is essentieel voor het reali-
seren van je loopbaandoelen en ambities. Iedereen heeft een professio-
neel merk, geënt op de indrukken die je achterlaat. Merken communiceren 
de waarde die iemand te bieden heeft. Belangrijke elementen van een per-
soonlijk merk zijn authenticiteit, een heldere waardepropositie, je verhaal, 
ervaring, consistentie, zichtbaarheid en je connecties. Ulrich & Smallwood 
beschrijven in hun boek Leadership Brand: Developing Customer-Focussed 
Leaders to Drive Performance and Build Lasting Value (2007) hoe je in vijf 
stappen je persoonlijke merk vormgeeft.
1 Stel vast welke resultaten je het volgende jaar wilt realiseren.
2 Bepaal datgene waarom je bekend wilt staan.
3 Definieer je identiteit.
4 Stel je persoonlijke merkstatement op en test het.
5 Maak je merkidentiteit waar.

Persoonlijke merken zijn allesbehalve statisch; ze moeten zich in de loop 
van je carrière ontwikkelen. Een van de uitdagingen is dat anderen ons be-
oordelen op grond van wat we hebben gedaan, terwijl we onszelf beoordelen 
op grond van wat we denken te kunnen. Nu de verwachting is dat mensen 
uiteenlopende vaardighedensets zullen ontwikkelen en in de loop van hun 
leven diverse functies zullen hebben, zullen ze zichzelf diverse keren moe-
ten ‘rebranden’. Omdat expertise de nieuwe munteenheid is geworden op 
de arbeidsmarkt, maken mensen in toenemende mate hun kwalificaties 
kenbaar op sociale media als LinkedIn, via gebruik van digital badges (elek-
tronische equivalenten van papieren certificaten). Je kunt waardevolle digi-
tal badges verdienen via online leren bij leveranciers als Coursera, edx,  
Lynda.com en Udemy (zie ook 11.4.3).

persoonlijk merk

rebranden

Digital badges

http://Lynda.com
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Er wordt wel beweerd dat de verborgen arbeidsmarkt goed is voor bijna 
80% van de vacatures. Voordat een vacature wereldkundig wordt gemaakt, 
hebben de inhurende managers in de regel binnen hun netwerk al gepolst 
of men iemand weet die een goede match zou zijn. Op termijn een andere 
baan of nieuwe opdracht vinden is dan ook een van de redenen dat men-
sen sterke netwerken opbouwen. Dat gebeurt vaak met ondersteuning van 
een socialmediaplatform als LinkedIn, dat in 2022 meer dan 810 miljoen 
leden heeft. Goede netwerken zijn ook belangrijk omdat ze mensen geïnfor-
meerd houden, hen innovatiever maken en voorzien in een platform waar 
ze onder andere nieuwe dingen kunnen leren en een klankbord vinden. De 
aanbeveling is om meerdere netwerken te ontwikkelen omdat uiteenlopen-
de mensen uiteenlopende connecties kunnen leggen en andere inzichten 
en carrièrekansen bieden.

1.8.5 Mindsets voor leven lang leren: Word eigenaar van je 
ontwikkelingsreis

De relatie tussen werkgever en werknemer is in de 21ste eeuw opnieuw 
gedefinieerd. De dagen van baanzekerheid en een leven lange aanstelling 
zijn voorbij. De verwachting is dat mensen in de loop van hun carrière voor 
allerlei organisaties zullen werken en/of als zelfstandige. Ook is de tijd 
voorbij dat werkgevers besloten hoe de carrièrepaden en persoonlijke ont-
wikkelingstrajecten van hun werknemers eruit zouden zien. Toch zijn er nog 
bedrijfstakken en organisaties waarbij er meer gestructureerde loopbanen 
zijn. In het HRD- of L&D-beleid van een organisatie moet duidelijk worden 
aangeven welke rol de organisatie heeft bij het helpen van mensen bij hun 
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Investering in persoonlijke ontwik-
keling en groei maakt mensen zoals gezegd waardevoller, bereidt hen voor 
op toekomstige functies, en voorziet hen van bijkomstige voordelen die hun 
leven verrijken (zie figuur 1.19). Samenvattend, het is belangrijk dat men-
sen eigenaar worden van hun ontwikkelingsreis.

Leerdoelen vaststellen en
realiseren

Werken met
mentoren en
feedback
vragen

Eigenaar zijn
van je eigen
ontwikkeling

Voortgang meten

Persoonlijke
investeringen

doen
(tijd en geld)

FIGUUR 1.19  Onze eigen ontwikkeling

Bron: Van Dam, 2016

persoonlijke 
ontwikkeling en 
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Ontwikkelingsreis
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Voorwaarden om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je ontwikkeling:
• Bepaal en realiseer leerdoelen: Om continu succesvol te blijven moeten 

mensen zich afvragen: hoe zorg ik ervoor dat ik aan het eind van het jaar 
meer waard ben dan aan het begin van het jaar? Als je je leerdoelen gaat 
vaststellen, begin je met het beoordelen van je huidige kennis en exper-
tise en van hiaten in je competenties. Daarna zou je voortdurend moeten 
werken aan je belangrijkste leerdoelen, omdat ze je concurrentievoordeel 
bieden. Veel mensen richten zich helaas vooral op quick wins.

• Werk met mentoren en vraag feedback: Mentoren zijn in de regel men-
sen die een minder ervaren iemand begeleiden bij het opbouwen van 
vertrouwen en het creëren van positief gedrag. Mentoren zijn geïnteres-
seerd in iemands persoonlijke en professionele ontwikkeling op de lan-
ge termijn. Het is essentieel om binnen en buiten je bedrijf mentoren te 
hebben. Daarnaast is feedback van supervisors, collega’s, directe on-
dergeschikten en klanten een belangrijk onderdeel van professionele 
ontwikkeling. Vertel diverse belanghebbenden dat je openstaat voor 
feedback. Zet formele controlemogelijkheden op om je werk te laten 
controleren en feedback te verzamelen.

• Meet je vooruitgang: Het is van belang dat je periodiek reflecteert en be-
oordeelt in hoeverre je gaandeweg vooruitgang boekt. Leerdagboeken of 
logboeken waarin je kunt bijhouden wat je leert hebben hun waarde 
meer dan bewezen.

• Doe persoonlijke investeringen: Als mensen een vaardighedenset met 
marktwaarde willen behouden, moeten ze veel meer tijd steken in leren 
dan de formele en informele opleidingsuren waarin hun organisatie in de 
regel voorziet. Naar verwachting zullen individuen (meer) eigen tijd en 
geld moeten investeren in hun groei en ontwikkeling.

In hun boek Immunity to Change: How to Overcome It and Unlock Potential in 
Yourself and Your Organization (1996) zeggen Harvard-onderzoekers Kegan 
& Lahey dat je weet of iemand de verantwoordelijkheid voor zijn eigen ont-
wikkeling neemt als hij antwoord kan geven op de vraag: Wat is dat ene 
ding waaraan ik werk dat ik niet voor elkaar krijg zonder mezelf verder te 
ontwikkelen? Met als gerelateerde vragen: Hoe werk ik eraan? Wie weten 
dat en wie vinden het belangrijk? Waarom vinden ze dat belangrijk? (Kegan 
& Lahey, 2009)

1.8.6 Mindsets voor leven lang leren: Doe wat je graag doet
Steve Jobs zei het als volgt: ‘Je tijd is beperkt, dus verspil hem niet door 
andermans leven te leiden. Laat je niet gevangenhouden door dogma’s – 
het resultaat van hoe andere mensen denken. Laat de ruis van andermans 
opinies niet je eigen innerlijke stem smoren. En het belangrijkst: heb de 
moed om je hart en intuïtie te volgen.’ Mensen brengen een groot deel van 
hun dag op het werk door en blijven zo’n veertig tot vijftig jaar werken. Het 
is daarbij van onschatbare waarde dat we doen wat we graag doen, omdat 
het gigantische impact heeft op onze gezondheid en ons welzijn. Het  
Japanse concept ikigai betekent ‘de reden dat je elke dag opstaat’ en ‘een 
reden om te zijn.’ Het heeft betrekking op allerlei kanten van het leven: 
werk, carrière, hobby’s, relaties, vriendschappen, spiritualiteit, enzovoort. 
De ontdekking van je ikigai schenkt bevrediging en geeft het leven zin. Uit 
onderzoek onder 43.391 Japanse volwassenen blijkt dat het algehele 
sterfterisico significant hoger is onder mensen die geen ikigai vonden in 
vergelijking met mensen die hun ikigai wél vonden.

Ikigai
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FIGUUR 1.20  Ikigai: de reden dat je elke dag opstaat

Bron: Sone et al., 2008

Je vindt je ikigai door antwoord te geven op vier vragen (zie figuur 1.20):
1 Waarvan houd je? Welke dingen doe je graag, ongeacht alle haken en 

ogen die eraan kleven of vragen die je erbij kunt stellen? Misschien ben 
je je er al van bewust, maar weet je op dit moment nog niet wat je er-
mee moet.

2 Wat heeft de wereld nodig? De wereld heeft van alles en nog wat nodig. 
Als je erover nadenkt, zijn er zo veel problemen in de wereld die om een 
oplossing vragen. Als een van die problemen in het bijzonder jou interes-
seert, dan kan dat een richtlijn voor je zijn.

3 Waarvoor kun jij worden betaald? Voor zo ongeveer alles. Het enige wat 
je hoeft te doen, is mensen vinden die nodig hebben wat jij verkoopt. 
Daarvoor moet je een beetje creatief denken: waarin schuilt iets van 
waarde wat jij graag doet en wat de wereld nodig heeft?

4 Waar ben je goed in? Ieder mens heeft eigenschappen of vaardigheden 
waarin hij beter is dan anderen. Het is cruciaal om je unieke sterke kan-
ten te kennen en terreinen te bepalen waarop je wilt groeien en je wilt 
ontwikkelen.

Op het kruispunt van al die inzichten vinden mensen hun ikigai. Natuurlijk 
is dat een reis op zich, en het kan een tijd duren voordat je je passie reali-
seert. De betekenis van werk hangt af van hoe je je werk ziet, van je moti-
vatie om te werken en wat voor jou persoonlijk het doel is van werken (zie 
tabel 1.6).

Betekenis  
van werk
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TABEL 1.6 Drie manieren om naar de betekenis van werk te kijken

Betekenis van werk Motivatie Doel

Een baan Financiële en  
materiële beloning

Financiële middelen verwerven om daarmee 
andere dingen te kunnen doen. Bijvoorbeeld: 
‘Ik wil een nieuwe auto kopen’.

Een carrière Succes Ontwikkeling van je capaciteiten, erkenning 
en waardering voor je persoonlijke groei. Bij-
voorbeeld: ‘Ik wil een boek publiceren’.

Een roeping Het werk zelf Werken voor een hoger doel dat verder reikt 
dan persoonlijk voordeel of een geldelijke be-
loning. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het werk dat ik 
doe enorm waardevol’.

Bron: Wrzesniewski et al., 1997

Nogmaals: het is niet gemakkelijk om bezig te zijn met het verkennen van je 
carrièredoelen, de betekenis van je werk en je passies. Dave Adams en Bill 
Burnell (Stanford) hebben in hun boek Design Your Life (2016) de populaire 
designdenken-aanpak toegepast op levens en carrières. De inhoud van hun 
boek is onderzocht en onderwezen op Stanford. De auteurs noemen vijf 
dingen die mensen kunnen doen om hun leven beter te ‘ontwerpen’:
1 Nieuwsgierig zijn. Uit diverse studies blijkt dat nieuwsgierigheid ons 

brein kan gereedmaken voor het leren van nieuwe dingen.
2 Dingen uitproberen. Door te experimenteren of prototypes te maken test 

je aannames.
3 Problemen anders formuleren. Cognitieve bias kan je manier van denken 

inperken en als gevolg daarvan keuzes beperken. Door problemen an-
ders te verwoorden gaan mensen situaties op een nieuwe manier bekij-
ken en komen ze met betere oplossingen.

4 Weten dat het om een proces gaat. Een focus op het proces in plaats 
van op de uitkomst ervan helpt je om van elke gebeurtenis, goed of 
slecht, iets op te steken.

5 Om hulp vragen. Ontwerpen en nieuwe dingen bedenken zijn in toene-
mende mate processen waarin mensen samenwerken. Bij het ontwer-
pen van je leven is het niet anders.

1.8.7 Mindsets voor leven lang leren: Conditie: blijf vitaal
Iets wat in sterke mate kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen is 
hun vermogen om vitaal te blijven en daarvan een prioriteit te maken. Het 
is sterk aan te bevelen om al vroeg in je leven te beginnen met voldoende 
lichaamsbeweging, goede voeding, ontspanning (yoga, mindfulness enzo-
voort) en genoeg te slapen. Voldoende slapen heeft -zoals al eerder ter 
sprake kwam- een enorme invloed op ons vermogen om kennis te verwer-
ven, te onthouden en terug te halen. Daarnaast heeft de hoeveelheid slaap 
die je krijgt invloed op het vermogen om je aandacht erbij te houden en je 
te concentreren, op je creativiteit, op het ontwikkelen van inzicht, patroon-
herkenning, besluitvorming, je emotionele reacties, de socio-emotionele 
verwerking en het ontwikkelen van betrouwbare relaties.

Designdenken
aanpak

vitaal

Slaap
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Samenvatting

Technologische vooruitgang heeft een enorme invloed op het succes van 
organisaties, kwalificaties van werkenden, de toekomst van werk en het 
belang van leven lang leren.
• We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie (vanaf 2012), 

ook wel de digitale revolutie genoemd. De afgelopen 250 jaar zijn hier-
aan drie industriële revoluties voorafgegaan: de eerste industriële revo-
lutie (1760-1840); de tweede industriële revolutie (1870-1914) en de 
derde industriële revolutie (1960-1990).

• De levensduur van organisaties zal steeds korter worden.
• Robotisering en automatisering hebben invloed op bijna elke baan, 

waardoor banen zullen verdwijnen, maar ook nieuwe banen zullen  
ontstaan die andere kennis en vaardigheden eisen.

• Belangrijke nieuwe competenties voor de toekomst zijn cognitieve,  
sociale en digitale competenties.

• Om relevant te blijven op de arbeidsmarkt zullen werkenden zich een  
leven lang moeten blijven bij- en omscholen.

Organisaties zullen de rol van leren en ontwikkelen moeten versterken, en 
werkenden zullen mindsets en praktijken voor leven lang leren moeten ont-
wikkelen.
• Investeren in (de duurzame) inzetbaarheid van werkenden heeft een 

enorme impact op bedrijfsresultaten.
• Binnen een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie (BOO) zijn moge-

lijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling voor alle medewerkers.
• Leven lang leren begint en eindigt met het individu.
• Mindsets voor leven lang leren zijn:

– focus op groei
– ga voor serieel meesterschap
– stretch jezelf
– bouw je eigen merk en netwerk
– word eigenaar van je eigen ontwikkelingsreis
– doe wat je graag doet
– blijf vitaal

52 DEEL 1 DE CONTExT VAN LEREN EN ONTWIKKELEN
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2.1 Vier dimensies van het model
2.2 Organisatieperspectief: strategisch leren en ontwikkelen
2.3 Medewerkersperspectief: regisseur van de eigen ontwikkeling
2.4 Systeemdenken als basis voor het L&D-proces
2.5 Rollen en expertises in het L&D-werkveld

Het model voor leren en ontwikkelen in organisaties is ontwikkeld om de 
complexe dynamiek en de verschijningsvormen van leren en ontwikkelen in 
organisaties inzichtelijk te maken en te begrijpen. Het model toont dat le-
ren en ontwikkelen vanuit een top-down strategisch perspectief te benade-
ren is, waarbij de realisatie van strategische organisatiedoelen voorop 
staat. Daarnaast maakt het model duidelijk dat leren en ontwikkelen ook 
vanuit een medewerkersperspectief is te beschouwen. De medewerker 
neemt immers in toenemende mate zelf de regie over de eigen ontwikke-
ling om goed te blijven functioneren in zijn huidige en toekomstige functie 
of rol. Deze vorm van self-directed learning heeft een bottom-up karakter, 
is vaak minder gestructureerd en vindt vaak plaats in een leernetwerk dat 
zich binnen, maar ook tot buiten de organisatie uitstrekt.
Met het model wordt de complexiteit van het learning & development pro-
ces (L&D) weergegeven. Tevens wordt de samenhang tussen en de onder-
linge afhankelijkheid van de afzonderlijke processtappen helder. Het model 
wordt in het boek als structurerend principe gehanteerd. Ieder hoofdstuk is 
te herleiden tot een of meerdere stappen van het model.

2 
Model voor leren en 
ontwikkelen in  
organisaties
Eric Mooijman
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§  2.1 Vier dimensies van het model

Het model voor leren en ontwikkelen toont vier dimensies of invalshoeken 
van leren in organisaties:
1 organisatieperspectief: strategisch leren en ontwikkelen;
2 medewerkersperspectief: regisseur van de eigen ontwikkeling;
3 systeemdenken als basis voor het L&D-proces;
4 rollen en expertises in het L&D-werkveld.

De eerste twee dimensies zijn dat leren en ontwikkelen in organisaties  
natuurlijk gericht is op het realiseren van (strategische) organisatie- of afde-
lingsdoelen, maar ook op het faciliteren van ambities van individuele mede-
werkers betreffende hun presteren, duurzame inzetbaarheid of loopbaan.

Daarnaast toont het model dat het proces van ontwikkelen en leren in orga-
nisaties een nauw samenhangend proces is, waarbij de ene processtap of 
activiteit input vormt voor de volgende. Zo kent iedere leerinterventie een 
voortraject waarbinnen onder meer probleemanalyse en een keuze voor de 
interventie plaatsvindt, gevolgd door een uitvoeringstraject waarbinnen de 
leerinterventie wordt uitgevoerd of waarin medewerkers via digitaal leren 
zelf aan de slag gaan. Na het uitvoeringstraject volgt een natraject, waarin 
de effecten van de leerinterventie op verschillende niveaus gemeten wor-
den. Dat kan zijn op het niveau van tevredenheid van de lerende, op het  
niveau van leereffect of op het niveau van de effecten op de werkplek en de 
organisatiedoelen. Keuzes die gemaakt worden in het voortraject hebben 
direct gevolgen voor de uitvoering van het leertraject en op de effecten van 
de leerinterventie op de werkvloer. Zo is er in feite sprake van een L&D-
waardeketen die van de top van de organisatie naar de medewerker loopt 
en terug, waarbij er sprake is van een inputfase, een doorloop- of through-
putfase en een resultaat- of outputfase. Deze zogenaamde systeembena-
dering biedt houvast voor de analyse van problemen, bij het ontwikkelen 
van oplossingen voor leer- en opleidingsproblemen en voor het inrichten en 
organiseren van de L&D-functie.

Ten slotte maakt het model duidelijk dat een organisatie moet plannen en 
structureren om de L&D-waardeketen te laten werken en dat er daarbij ver-
schillende L&D-functies, rollen en competenties een rol spelen. Voor HR- en 
L&D-professionals die op enige wijze betrokken zijn bij de L&D-waardeketen 
kan het model zo een leidraad zijn om processen op het gebied van leren te 
modelleren of om de eigen rol nu en in de toekomst te bepalen en te ont-
wikkelen.

Model voor leren 
en ontwikkelen
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1 De�niëren organisatiedoelen Holding/organisatie
als geheel 11 Realiseren organisatiedoelen

2 Formuleren beleidsplannen Divisie of
werkmaatschappij 10 Realiseren beleidsplannen

3 Analyseren werksituatie Afdeling, sectie
of businessunit 9 Meten effecten in het werk

4 Identi�ceren opleidingsnoodzaak Team of
werkeenheid 8 Evalueren leereffect

5 Ontwikkelen leertraject Individuele
medewerker 7 Evalueren leertraject

6 Uitvoeren
leertraject

Voortraject Uitvoeringstraject Natraject

FIGUUR 2.1  Model voor leren en ontwikkelen in organisaties

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de vier dimensies van 
het model uitgewerkt.

§  2.2 Organisatieperspectief: strategisch leren en 
ontwikkelen

De eerste dimensie van het model betreft het organisatieperspectief en de 
strategische gerichtheid op realisatie van de organisatiedoelen. De verant-
woordelijkheid voor de strategie ligt bij het topmanagement, de uitwerking 
ervan is veelal gedelegeerd naar het lijnmanagement in de vorm van het 
organisatie- en operationeel management. De verantwoordelijkheid voor 
het ontwikkelen en opleiden van medewerkers vanwege de organisatiestra-
tegie ligt dan ook niet alleen bij de HRM- of de L&D-afdeling, maar vooral 
bij het lijnmanagement (Rothwell & Kazanas, 1989; Schenning et al., 
2016). De uitvoering van een leerinterventie is vaak een taak van de L&D-
afdeling, de vaststelling van de noodzaak vooraf en het rendement achteraf 
is de taak van het lijnmanagement in samenspraak met L&D- of HR-specia-
listen (Wognum, 1999; 2011). Het betreft hier over het algemeen een plan-
matig, top-down en gestructureerd proces dat met toekenning van een  
budget wordt afgesloten. Dit budget maakt het mogelijk de vastgestelde 
strategie daadwerkelijk uit te voeren (te ‘executeren’) (Alagaraja, 2013;  
Garavan, 2007). Bij het organisatieperspectief van L&D − en dus bij strate-
gisch opleiden − gelden drie organisatieniveaus: het strategische, het tacti-
sche en het operationele niveau.

Strategisch  
opleiden
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Het strategisch niveau heeft betrekking op het proces van visie- en missie-
bepaling en beleidsvorming van de organisatie als geheel, en valt dan ook 
onder de verantwoordelijkheid van het topmanagement. Het gaat hierbij om 
formulering van de missie, doelstellingen van de onderneming op de lange 
termijn (3-5 jaar), een optimale afstemming van producten of diensten van 
de onderneming op de vraag vanuit de omgeving en de kansen en bedreigin-
gen in de omgeving van de organisatie. Dit niveau betreft de strategische in-
tenties en leidt tot een totale beleidsplanning van de onderneming om deze 
doelstellingen te realiseren, met inbegrip van strategische beleidslijnen en 
inzet van personen en middelen. Vanuit dit planningsniveau wordt leren en 
ontwikkelen gezien als een van de instrumenten om de strategie te realise-
ren, de continuïteit van de organisatie te garanderen of om organisatiebrede 
problemen op het gebied van kennis, vaardigheden en/of houdingsaspecten 
op te lossen. Op dit niveau zijn ook inbegrepen cultuurveranderingsproces-
sen, leiderschapsprogramma’s of door wet- en regelgeving opgelegde ver-
plichtingen om te voldoen aan bepaalde beroepskwalificaties, bevoegd- en  
bekwaamheden of certificeringen (Garavan et al., 2016).
Meer toegespitst op de planvorming van leren en ontwikkelen wordt op dit 
planningsniveau strategisch opleidings- of L&D-beleid (2-5 jaar) ontwikkeld 
door bijvoorbeeld de HR-directie of de chief learning officer (CLO) in nauwe 
afstemming met de bestuurders van de organisatie.
Ook worden op dit niveau afspraken over leren en ontwikkelen gemaakt 
met bonden en ondernemingsraad in een collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao).

Het tactisch niveau is gericht op de vertaling van de algemene strategie 
naar richtlijnen en instructies voor de werkmaatschappij of de afdeling van 
de organisatie. De uitvoering ervan ligt in handen van het coördinerende 
lijnmanagement en/of middenmanagement. Het gaat hierbij om de uitwer-
king van de strategie in uitvoeringsplannen, structuren en procedures en de 
benodigde middelen, budgetten, faciliteiten en personeel hiervoor. Vanuit 
dit planningsniveau is leren en ontwikkelen een middel om de afdelingsdoe-
len te realiseren, de werkprocessen optimaal te laten verlopen of verande-
ringsprocessen op afdelingsniveau te ondersteunen, of om problemen op 
het gebied van kennis, vaardigheden en/of houdingsaspecten op afdelings-
niveau op te lossen.
Meer toegespitst op de planvorming van ontwikkelen en leren worden op 
dit planningsniveau afdelingsopleidingsplannen (1-3 jaar) of opleidingsjaar-
plannen (1 jaar) ontwikkeld door de HR-manager, de HR-adviseur of de 
L&D-adviseur in nauwe samenwerking met het lijnmanagement. De plan-
ningshorizon is over het algemeen 1-3 jaar.

Op operationeel niveau vinden de daadwerkelijke werkzaamheden plaats in 
de vorm van de concrete uitvoering van L&D-processen en L&D-activiteiten, 
vaak met een planperiode van één jaar. Op dit niveau zijn werkprocessen 
en werkinstructies relevant die binnen teams en door individuele medewer-
kers worden uitgevoerd.
Toegespitst op de planvorming van leren en ontwikkelen worden op dit ope-
rationele planningsniveau vooral opleidingsjaarplannen, teamopleidings-
plannen, leerpaden en persoonlijke ontwikkelingsplannen gehanteerd om 
het leren te organiseren en te plannen. Het zijn vaak lijn- of teammanagers 
die deze plannen ontwikkelen samen met de medewerker, HR-adviseurs of 
opleidingsfunctionarissen.

Strategisch  
niveau

Tactisch niveau

Operationeel 
niveau
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Verder worden op dit niveau leerinterventies daadwerkelijk uitgevoerd, wat 
leidt tot meer competente medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om on-
dersteuning van het ontwikkelingsproces van de medewerker in de vorm 
van coaching, het aanbieden van (digitale) leermiddelen, het uitvoeren van 
opleidingen en leertrajecten, transferbevorderende maatregelen, het inrich-
ten van de werkplek als leerplek, en op de evaluatie van effecten van de 
leerinterventie in de werksituatie (Meifert, 2013).

Plaats van dit perspectief in het boek
Het organisatie- en strategisch perspectief van leren en ontwikkelen komt 
vooral aan bod in deel 1 van dit boek, De context van leren en ontwikkelen.
Hoofdstuk 1 werkt de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
uit die invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en 
de daarvoor benodigde competenties.
Hoofdstuk 3 maakt duidelijk hoe organisaties bestuurd en veranderd wor-
den en hoe zij kunnen inspelen op kansen en bedreigingen in de omgeving.
Hoofdstuk 4 schetst de rol die HR en L&D (voorheen HRD) vervullen bij het 
vormgeven van beleid en processen gericht op het menselijk kapitaal in or-
ganisaties en duurzaam HR.
Hoofdstuk 5 beschrijft dat er pas sprake kan zijn van duurzame inzetbaar-
heid van medewerkers als de organisatie de afzonderlijke HR-instrumenten 
performancemanagement, competentiemanagement en talentmanagement 
samensmeedt tot één integraal loopbaanmanagementproces. Dit is een 
proces waarbinnen de medewerker zelf een actieve en sturende rol heeft.
Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aspecten binnen een organisatie die bepa-
lend zijn voor een goed leerklimaat en leercultuur en hoe lerend vermogen 
op organisatie- en teamniveau te herkennen en te beïnvloeden is.

In het model voor leren en ontwikkelen in organisaties worden het organi-
satie- en het strategisch perspectief getoond door de stappen 1 en 2 en 
10 en 11.

§  2.3 Medewerkersperspectief: regisseur van de eigen 
ontwikkeling

In de praktijk van leren en ontwikkelen in organisaties krijgt de medewerker 
steeds meer een eigen rol toebedeeld of eist de medewerker die zelfsturing 
op. Zelfsturing betekent hier een verantwoordelijkheid en een bekwaamheid 
bij de medewerkers om het eigen handelen zodanig te sturen en in te rich-
ten dat het leidt tot efficiënte en effectieve prestaties en duurzame inzet-
baarheid. Zelfsturing veronderstelt enerzijds ruimte en voorwaarden om 
zelfstandig een keuze te maken ten aanzien van vorm en inhoud van een 
taakuitvoering (inclusief de verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan), 
anderzijds veronderstelt het mogelijkheden om het eigen leervermogen te 
vergroten en de eigen bekwaamheid te verhogen (Arets et al., 2015).

Medewerkers maken hiervoor gebruik van formeel georganiseerde leerpro-
gramma’s zoals opscholing (het behalen van een hogere kwalificatie), om-
scholing (het behalen van een andere kwalificatie op hetzelfde niveau) of 
bijscholing (het volgen van korte cursussen of trainingen). Ook doen mede-
werkers een beroep op informeel leren, bestaande uit learning on the job, 

eigen  
leervermogen

eigen  
bekwaamheid
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action learning, leren van collega’s en leren van feedback (SER, 2017).  
Medewerkers ontwikkelen zo een leernetwerk dat zich binnen de organisa-
tie uitstrekt, maar ook daarbuiten en stellen zo hun eigen leerpaden sa-
men (Poell, 2012; Poell & Van der Krogt, 2011). Daarbij maken medewer-
kers in toenemende mate gebruik van digitaal leren, hun netwerk, sociale 
media en andere technologie. Dat betekent dat de organisatie deze vorm 
van bottom-up leren en ontwikkelen niet top-down kan opleggen, maar een 
omslag moet maken van managergestuurd leren naar medewerkergestuurd 
leren (Van der Waals, 2011). De organisatie kan deze vorm van leren facili-
teren door het creëren van een adequate leercultuur en leiderschap die le-
ren stimuleert en beloont, door het aanbieden van een grote diversiteit aan 
leermiddelen die op de leervoorkeur van de medewerker zijn afgestemd en 
door het inrichten van een werkplek die is ingericht op continu leren.

Om de medewerker te helpen een weg te vinden in deze leerinfrastructuur is 
coaching en begeleiding nodig door leidinggevenden, leercoaches, leeram-
bassadeurs of loopbaanadviseurs. Het op deze wijze coachen van medewer-
kers bij het gebruik van leermogelijkheden wordt content curation genoemd. 
Het toekennen van persoonlijke opleidingsbudgetten gekoppeld aan per-
soonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) helpt de medewerker verder zelf  
regisseur te zijn van zijn inzetbaarheid en kwaliteit. Deze regierol wordt ver-
sterkt en gestimuleerd door het ontstaan van zogenaamde externe 
kwaliteitsregisters waar professionals hun bevoegdheden en bekwaamhe-
den registreren, onafhankelijk van de organisatie waarin ze werken. Voor-
beelden zijn de registers voor verzorgenden en verpleegkundigen (V&V), voor 
paramedici, voor professionals in de jeugdzorg (SKJ), voor consultants, en-
zovoort. Overigens is het toekennen van L&D-budgetten voor medewerkers 
geen garantie dat medewerkers ook deze budgetten daadwerkelijk benutten. 
In een L&D-trendonderzoek dat Berenschot, Afas en Performa in 2021 uit-
voerden (L&D-monitor, 2021), blijkt dat medewerkers vaak onvoldoende op 
de hoogte zijn van het leeraanbod en dat werknemers niet of onvoldoende 
weten dat er budget aanwezig is voor hun leerbehoeften en -doelen. In figuur 
2.2 zijn meer redenen genoemd die medewerkers belemmeren om te leren.

Binnen organisaties hoeft geen strikte keuze gemaakt te worden voor stra-
tegisch of medewerkergestuurd leren en ontwikkelen. Organisaties staan 
eerder voor de uitdaging om zowel het strategische en formele opleiden en 
ontwikkelen vorm te geven, als het informele en self-directed learning door 
de medewerker op de werkplek of in leernetwerken. Deze situationele af-
stemming tussen beide leerdimensies moet in balans zijn en moet passen 
bij het type organisatie, het volwassenheids- en ambitieniveau van de me-
dewerkers en bij de leercultuur binnen de organisatie. De inzet van de 
werkplek als rijke en stimulerende leeromgeving, waar zowel formeel als 
informeel leren plaatsvindt, is daarbij essentieel. Deze combinatie van het 
formele en het informele leren is extra belangrijk omdat blijkt dat medewer-
kers die veel formele scholing ontvangen ook veel bijleren in het werk en 
via het informele leren. Formeel leren en informeel leren zijn dus geen sub-
stituten, maar ze versterken elkaar (SCP, 2016).

Raet heeft onderzocht wat medewerkers nodig hebben om de regie over 
hun eigen ontwikkeling te nemen (zie figuur 2.3). De top 3 bestaat uit (1) 
meer tijd en ruimte om aan de slag te gaan met ontwikkeling, (2) meer on-
dersteuning van de werkgever, en (3) meer informatie over ontwikkelmoge-
lijkheden.

leernetwerk

content  
curation

Selfdirected 
learning
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HR-professionals (n=256)

Medewerkers zijn niet of onvoldoende op de hoogte van het leeraanbod
25%

24%

19%

12%

34%

46%

15%

9%

25%

2%

Medewerkers zijn moeilijk te motiveren om te leren ontwikkelen

De leidinggevende stimuleert het personeel niet om trainingen te volgen

De trainingen die worden aangeboden zijn van onvoldoende kwaliteit

Het volgen van trainingen is niet gekoppeld aan beloningen (bijv. loon, promotie, status)

Andere activiteiten/werkzaamheden krijgen prioriteit, waardoor trainingen worden uitgesteld/afgezegd

De trainingen die worden aangeboden sluiten niet goed genoeg aan bij de werkzaamheden

Medewerkers weten niet hoe ze zich kunnen inschrijven voor trainingen

Medewerkers weten niet of onvoldoende dat het budget er is

Anders, namelijk:

FIGUUR 2.2  Redenen waarom medewerkers L&D-budgetten niet benutten

Bron: L&D monitor, 2021

FIGUUR 2.3  Ondersteuning die medewerkers nodig hebben bij
self-directed learning

Bron: Raet, 2017

Niets nodig

Digitale tools

Meer stimulans nodig vanuit de leidinggevende

Meer inzicht nodig in talenten, drijfveren
en doorgroeimogelijkheden

Persoonlijk ontwikkelingsbudget waarmee ik zelf
mijn ontwikkeling kan �nancieren

Een coach die mij helpt bij het nadenken over
ontwikkeling en de vervolgstappen

Meer informatie vanuit de werkgever
over de ontwikkelmogelijkheden

Meer ondersteuning en faciliteiten
vanuit de werkgever

Meer tijd en ruimte krijgen om aan de slag
te gaan met mijn ontwikkeling

24%

6%

13%

15%

22%

22%

25%

26%

29%

Wat hebben medewerkers nodig om de eigen regie over ontwikkeling beter op te pakken?

Meerdere antwoorden mogelijk
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Plaats van dit perspectief in het boek
Het medewerkersperspectief van leren en ontwikkelen wordt op basis van de 
meest recente inzichten uitgewerkt in hoofdstuk 7. Hierin is aandacht voor 
leerstijlen, leertheorieën, hoe ons brein leert op basis van de nieuwe weten-
schap ‘neuro-educatie’, factoren die het leren door medewerkers stimuleren 
of belemmeren, en kenmerken van leren door specifieke doelgroepen zoals 
oudere of laagopgeleide medewerkers, professionals en managers.

§  2.4 systeemdenken als basis voor het L&D-proces

Het derde perspectief dat via het model voor leren en ontwikkelen in orga-
nisaties wordt getoond, is de systeembenadering. Deze benadering houdt 
in dat alle aspecten van het L&D-proces in een organisatie op een of ander 
wijze met elkaar verband houden en elkaar beïnvloeden. Hierbij is het
L&D-proces niet een simpele keten van oorzaak-gevolgrelaties, maar meer 
een samenspel van met elkaar interacterende deelsystemen, waarbij terug-
koppeling een belangrijke rol speelt (Senge, 1992; Schaveling et al., 2012). 
Vanuit deze benadering wordt het L&D-proces een L&D-waardeketen met 
een voortraject, een uitvoeringstraject en een natraject. Een onjuist geformu-
leerde strategie leidt tot verkeerde afdelingsplannen, dus tot verkeerde ver-
wachtingen van medewerkers, en daarmee tot ongewenste prestaties. Als er 
bij het ontwerpen van een leerinterventie fouten worden gemaakt bij de ana-
lyse van de werksituatie en van de leerdoelen, dan leidt dat onvermijdelijk tot 
een verkeerd ontwerp en een gemankeerde uitvoering van de leerinterventie. 
Hierdoor wordt niet het werkelijke opleidingsprobleem opgelost en verandert 
de werksituatie niet in de gewenste richting (Arets & Heijnen, 2008).

Op het hoogste abstractieniveau geldt dat een opleidingsprobleem te be-
schouwen is als een discrepantie tussen de feitelijke (huidige) situatie en 
de gewenste (toekomstige) situatie. Problemen zijn reëel of urgent wanneer 
er onvrede is met de huidige situatie, dat wil zeggen dat men iets moet 
doen om de situatie te veranderen. Als dit probleem te maken heeft met 
een verschil tussen verlangde, noodzakelijke én beschikbare competen-
ties, dan is er sprake van een opleidingsprobleem (zie figuur 2.4).

Bestaande situatie Gewenste situatie

Probleemomschrijving Evaluatie

Mogelijke oplossingen Implementatie

Uitvoering van de
gekozen oplossing

‘leren en ontwikkelen’

FIGUUR 2.4  Leren en ontwikkelen als interventie tussen de bestaande en de
gewenste situatie

Systeem
benadering

Opleidings
probleem
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Vanuit het gezichtspunt dat de individuele medewerker de meest kritische 
succesfactor is voor het realiseren van strategische organisatiedoelen, 
richt L&D zich enerzijds op verbetering en vernieuwing van kennis en  
vaardigheden, motivatie en attitude, waarden, normen en gedrag van de  
afzonderlijke medewerkers en anderzijds op de optimalisatie van bedrijfs-
processen, die voorwaardelijk zijn om deze verworvenheden ook optimaal in 
de praktijk toe te passen. Het lijnmanagement staat onder druk van de 
steeds moeilijker wordende taak om medewerkers met de vereiste deskun-
digheid en motivatie op het juiste moment en op de juiste plaats te kunnen 
inzetten. Daarnaast wordt van lijnmanagers verwacht dat zij de juiste leer-
cultuur ontwikkelen en stimuleren en processen inrichten waarbinnen tijd is 
voor leren op de werkvloer. Deze werksituaties waarin ruimte en gelegen-
heid wordt geboden aan de werknemers om tijdens hun werk bekwaam-
heden te verwerven en te ontwikkelen, kunnen gelden als kwalificerende  
werksituaties (Onstenk, 2001; 2011).

Het proces van leren en ontwikkelen begint bij het (dis)functioneren van 
een medewerker in de werksituatie. Het effect van het leerproces moet 
daarom ook in deze werksituatie aan te merken en aan te tonen zijn. Deze 
essentie van de wederkerigheid is dat deze begint en eindigt in de werk-
situatie en een leerinterventie is daarom te beschouwen als een tussen-
fase om de discrepantie tussen de bestaande en de gewenste werksituatie 
op te kunnen lossen (Skaržauskiene, 2010).
Kengen & De Kaste (2011) geven het bovenstaande proces weer als een 
spiraal (zie figuur 2.5). Het startpunt is altijd een leerbehoefte of leernood-
zaak bestaande uit een individuele leervraag, maar ook een noodzaak tot 
nieuw professionaliseringsbeleid voor de organisatie. Door onderzoek te 
doen, wordt de ontwikkelvraag verder geconcretiseerd. Dit wordt vraagarti-
culatie genoemd. Daarna worden een of meerdere interventies ontwikkeld 
of ingekocht. Na deze voorbereiding vindt de uitvoering van een of meer 
leerinterventies plaats. Achteraf kan het effect van de interventie(s) wor-
den vastgesteld. Met de spiraalvorm wordt groei aangegeven. Dit laat zien 
dat iedere nieuwe ontwikkelbehoefte voortkomt uit eerdere vragen en 
voortbouwt op eerdere interventies.

FIGUUR 2.5  Het L&D-proces als een geopende cyclus of spiraal

Bron: Kengen & De Kaste, 2011
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Plaats van dit perspectief in het boek
De systeembenadering van de L&D-waardeketen komt sterk tot uitdrukking 
in deel 2 van dit boek, Vormgeven van leerinterventies, in het bijzonder in 
de hoofdstukken 8 tot en met 13. In deze hoofdstukken worden alle sa-
menhangende stappen beschreven die nodig zijn voor het ontwerpen, uit-
voeren en evalueren van allerlei leerinterventies. Tevens is er aandacht 
voor de overdracht van het geleerde naar de werkpraktijk: de transfer. In 
het model voor leren en ontwikkelen in organisaties worden deze stappen 
getoond door de stappen 3 tot en met 9.

§  2.5 Rollen en expertises in het L&D-werkveld

Met het model voor leren en ontwikkelen in organisaties wordt ten vierde 
getoond dat er binnen het L&D-werkveld en binnen de L&D-waardeketen 
verschillende beroepen, functies en rollen te onderkennen zijn. Zo zijn er 
allereerst de managementrollen. In de (strategische) top van het model ko-
men we de bestuurders tegen die bij het proces relevant zijn, zoals de di-
recteur HR, de vicepresident ofwel VP HR of de VP L&D, en de chief lear-
ning officer (CLO). Op tactisch niveau spelen de HR-manager, de 
HR-businesspartner of het hoofd opleidingen een rol. Op operationeel be-
sturingsniveau treffen we de L&D- of opleidingsadviseur of de HR-adviseur 
(Biech, 2014).

In de uitvoerende rollen komen we functies tegen als de procesanalist, de 
assessor, de ontwikkelaar, de trainer of coach en de beheerder van leer-
managementsystemen, leermiddelen en digitale leercontent. De inkoper en 
de relatiemanager zijn betrokken bij het inkopen van leerinterventies en bij 
het bewaken en onderhouden van de klant-leveranciersrelatie.

FIGUUR 2.6  Benodigde rollen binnen het L&D-proces voor
succesvol leren en ontwikkelen

Bron: Kengen & De Kaste, 2011
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Kengen & De Kaste (2011) tonen via figuur 2.6 de samenhang tussen de 
rollen van L&D-adviseur, trainer/coach en ontwerper/ontwikkelaar. De ver-
schillende rollen hebben ieder in een bepaalde fase van het L&D-proces 
een hoofdrol, maar om leren en ontwikkelen in organisaties succesvol 
vorm te geven hebben deze rollen elkaar nodig en vullen ze elkaar aan. Het 
geheel van rollen is meer dan de som der delen.

Organisaties zien zich genoodzaakt een efficiënte en effectieve L&D-orga-
nisatie in te richten die past bij de strategie van de organisatie, bij de per-
soonlijke ambities van de medewerkers en bij behoeften aan zelfsturing 
van medewerkers bij leren en ontwikkelen (Poell & Van der Krogt, 2017).

L&D-professionals participeren in toenemende mate in complexe multidis-
ciplinaire veranderingstrajecten, waarbinnen men met andere professionals 
samenwerkt en met ethische dilemma’s te maken krijgt. De HRD- of L&D- 
(Learning & Development)functie in organisaties is daarom ook zelf aan 
verandering onderhevig. Deze evolueert van aanbodgestuurde ‘passieve’ 
aanbieder van standaardleeroplossingen naar proactieve partner in busi-
ness die vraaggestuurd maatwerk levert bij het mede realiseren van organi-
satiedoelen of ontwikkelingsdoelen van medewerkers (Rijken, 2017). In  
figuur 2.7 is deze ontwikkeling geschetst.

Maatwerk Advies

Passief

Actief

Proactief

Standaard

Partner in
business

Ad hoc leren
en ontwikkelen

Strategisch leren
en ontwikkelen

FIGUUR 2.7  Ontwikkeling van de L&D-functie naar partner in business

Plaats van dit perspectief in het boek
Het model voor leren en ontwikkelen in organisaties toont dat er voor L&D-
professionals een rijke loopbaan in het verschiet ligt, met functies en rol-
len die sterk inhoudelijk kunnen verschillen en uiteenlopende competenties 
vragen, maar die allemaal een rol spelen in de L&D-waardeketen.
Het organiseren van het leren en het management van de L&D-functie of 
de afdeling opleiding en ontwikkeling wordt uitgewerkt in deel 3 van dit 
boek, Management van de L&D-functie, en heeft betrekking op alle fasen, 
actoren, stakeholders en verbindingen zoals weergegeven in het model 
voor leren en ontwikkelen in organisaties. Het gaat hierbij om de hoofd-
stukken 14 tot en met 17.

l&Dorganisatie

l&D 
professionals

vraaggestuurd 
maatwerk



©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v

2

66 DEEL 1 DE CONTExT VAN LEREN EN ONTWIKKELEN6666 DEEL 1 DE CONTExT VAN LEREN EN ONTWIKKELEN
©

 N
o

o
rd

h
o

ff U
itg

evers b
v

Samenvatting

Het model voor leren en ontwikkelen in organisaties is ontwikkeld om de 
complexe dynamiek en de verschijningsvormen van leren en ontwikkelen in 
organisaties inzichtelijk te maken en te begrijpen.

Het model omvat vier perspectieven:
1 organisatieperspectief en de strategische gerichtheid op realisatie van 

de organisatiedoelen
2 medewerkersperspectief: regisseur van de eigen ontwikkeling
3 systeemdenken als basis voor het L&D-proces
4 rollen en expertises in het L&D-werkveld

Bij het organisatieperspectief van L&D gelden drie organisatieniveaus:
• het strategische niveau
• het tactische niveau
• het operationele niveau

In de praktijk van leren en ontwikkelen in organisaties krijgt de medewer-
ker steeds meer een eigen rol toebedeeld of eist de medewerker die zelf-
sturing op.

De systeembenadering binnen L&D houdt in dat:
• alle aspecten van het L&D-proces in een organisatie op een of ander 

wijze met elkaar verband houden
• deze aspecten elkaar beïnvloeden
• het L&D-proces geen simpele keten van oorzaak-gevolgrelaties is, maar 

een samenspel van deelsystemen die met elkaar interacteren
• waarbij terugkoppeling een belangrijke rol speelt

Organisaties moeten een efficiënte en effectieve opleidingsfunctie inrich-
ten, die past bij:
• de strategie van de organisatie
• de persoonlijke ambities van de medewerkers
• behoeften aan zelfsturing van medewerkers bij leren en ontwikkelen
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3 
Organisaties en  
organisatieverandering
Jacqueline Brassey 
Jos Marcus
Nick van Dam

3.1 Organisaties
3.2 Vormen van organisaties
3.3 Management en besturing van organisaties
3.4 Strategievorming
3.5 Verandermanagement: revolutie versus evolutie
3.6 Verandermanagement: theorie en praktijk
3.7 De rol van de L&D’er bij organisatieverandering

Het startpunt van strategisch leren en ontwikkelen is voor een belangrijk 
deel gebaseerd op het strategisch plan van de organisatie. Voor een goed 
begrip van de positie van leren en ontwikkelen in organisaties is het daar-
om nodig stil te staan bij een aantal basisconcepten met betrekking tot 
het vakgebied organisatie en management. Hierdoor wordt de context van 
het strategisch leren en ontwikkelen duidelijker. Vertrekpunt hierbij is de 
effectiviteit van (succesvolle) organisaties. Vervolgens komen traditionele 
en moderne organisatievormen aan bod. Binnen organisaties staan pro-
cessen centraal. Naast de beschrijving van de verschillende soorten  
processen wordt ook de (strategische) besturing van deze processen be-
handeld. Organisaties opereren in een steeds dynamischer context. Orga-
nisaties zijn daarom continu in ontwikkeling. In de twee laatste paragrafen 
van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij verschillende aspecten van veran-
dermanagement.
Daarbij wordt ook de rol van de L&D’er meegenomen. Verder wordt uitgebreid 
ingegaan op partijen of belanghebbenden waar organisaties rekening mee 
moeten houden. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan omgevingsin-
vloeden die van groot belang (kunnen) zijn op het bestaan van organisaties.
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§  3.1 Organisaties

L&D-professionals krijgen een steeds actievere rol bij het analyseren van 
organisatieproblemen en het ontwerpen, faciliteren en implementeren van 
veranderingsprocessen. Kennis van de organisatorische context van L&D 
en veel gehanteerde management- en besturingsconcepten is daarom es-
sentieel. Een organisatie wordt vaak gedefinieerd als ‘elke vorm van men-
selijke samenwerking voor een gemeenschappelijk doel’ (Marcus & Van 
Dam, 2019). Organisaties zijn een onderdeel van de maatschappij of sa-
menleving. Ze verlenen hun bestaansrecht aan de functies die ze in de 
maatschappij vervullen.

3.1.1 Mensen in organisaties
Bij organisaties gaat het om mensen die samenwerken. De menselijke in-
zet bij activiteiten is van cruciaal belang voor het voortbestaan van een or-
ganisatie. Een groot deel van het (werkzame) leven van mensen vindt 
plaats binnen organisaties. Op individueel niveau moet aandacht besteed 
worden aan begrippen als motivatie, persoonlijkheid en houding van men-
sen. Daarbij komen − naast motivatie − onderwerpen als emotionele intel-
ligentie, overbelasting, stress(preventie), burn-out, intuïtie en creativiteit 
aan de orde; onderwerpen die van groot belang zijn voor het welzijn van de 
werknemer.
Naast het individuele aspect is het gedrag op groepsniveau belangrijk. 
Door doelmatige samenwerking worden organisatiedoelen gerealiseerd, 
wat leidt tot succesvolle organisaties.

Wat is een groep eigenlijk? Een groep wordt omschreven als twee of meer 
mensen die bewust met elkaar samenwerken om bepaalde doelen te reali-
seren. Er is sprake van interactie tussen mensen om het beoogde doel te 
realiseren. Voorbeelden van groepen in organisaties zijn projecten, com-
missies, taskforces en managementteams. Zelfs afdelingen kunnen als 
een groep worden beschouwd. Groepen vormen als het ware de rode draad 
door organisaties heen. Naast traditionele groepen zoals formele en infor-
mele groepen, horizontale, verticale en gemengde groepen zijn er groepen 
met specifieke kenmerken zoals virtuele teams en zelfsturende teams.
• Een formele groep heeft een plek binnen de structuur van de organisa-

tie: permanent (managementteam) of met een tijdelijk karakter (werk-
groep met specifieke taskforce).

• Informele groepen zijn ontstaan buiten de structuur van de organisatie 
om, vaak gebaseerd op vriendschap en/of gemeenschappelijke interes-
ses. Het belang van informele groepen moet niet onderschat worden.

• Van een horizontale groep is sprake wanneer de groepsleden afkomstig 
zijn van hetzelfde hiërarchische niveau binnen de organisatie, in tegen-
stelling tot een verticale groep die groepsleden heeft van verschillende 
hiërarchische niveaus. Meestal ligt het doel van een verticale groep op 
het gebied van communicatieoverdracht. Een gemengde groep is een 
combinatie van een horizontale en een verticale groep.

• Een virtueel team wordt ook wel een elektronisch groepsnetwerk ge-
noemd. Uitwisseling van informatie en communicatie geschiedt via een 
digitaal platform. Bij grote multinationals die opereren in verschillende 
landen en continenten wordt veelal gecommuniceerd via conferencecalls 
of live door middel van videoconferences.

Organisatie
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• Zelfsturende teams, ook wel autonome werkteams genoemd, zijn sterk 
in opkomst. Een groep werknemers draagt tot op zekere hoogte zelf ver-
antwoordelijkheid voor activiteiten, zowel op operationeel als op ma-
nagementniveau. Er is dus geen sprake van een leidinggevende en zijn 
medewerkers (direct ondergeschikten), maar van een vaste groep mede-
werkers die gezamenlijk verantwoording dragen voor de activiteiten die 
nodig zijn om een product of dienst te leveren aan een interne of exter-
ne klant. Het team heeft de autoriteit om zelfstandig beslissingen te ne-
men met betrekking tot het werkproces.

3.1.2 Effectiviteit en succesvolle organisaties
Organisaties zijn samenwerkingsverbanden met als doel het realiseren van 
bepaalde doelstellingen. Alle activiteiten liggen in het verlengde van het be-
halen van deze gestelde doelen. De mate waarin de gestelde doelen  
bereikt worden, wordt effectiviteit genoemd. Er wordt een viertal gebieden 
van effectiviteit onderscheiden, met de daarbij behorende criteria (Marcus 
& Van Dam, 2019).
1 Technische en economische effectiviteit is de mate waarin de middelen 

van een organisatie op een efficiënte wijze worden ingezet. Er wordt 
doelmatig gewerkt: maximale output bij een minimale input van bijvoor-
beeld zo weinig mogelijk productiefactoren.

2 Bij psychosociale effectiviteit gaat het om de mate van bevrediging die 
de organisatiemedewerkers ondervinden bij het uitvoeren van hun werk.

3 Maatschappelijke effectiviteit is de mate waarin de behoeften van de 
partijen in de externe omgeving worden gerealiseerd. Een organisatie 
heeft alleen bestaansrecht wanneer er voor externe partijen (zoals con-
sumenten en financiers) sprake is van behoeftebevrediging.

4 Bij bestuurlijke effectiviteit gaat het om de mate waarin de organisatie 
kan reageren op veranderde situaties. Er moet sprake zijn van flexibiliteit 
en slagvaardigheid binnen een organisatie. Aan de informatievoorziening 
en de besluitvorming van een organisatie moeten eisen worden gesteld 
die zodanig zijn dat snelheid van verandering mogelijk is.

Vaak ligt de nadruk in organisaties op het bereiken van een hoge doelma-
tigheid op economisch en technisch gebied. Organisaties zijn echter pas 
succesvol wanneer op alle vier gebieden van effectiviteit een voldoende 
score wordt gehaald. Men spreekt dan van een organisatie-evenwicht. On-
derzoek naar succesvolle organisaties wijst uit dat er een relatie bestaat 
tussen succes en cultuurkenmerken van een organisatie. Deze cultuurken-
merken omvatten kwaliteitszorg, klantgerichtheid, flexibiliteit, intern onder-
nemerschap, innovatieve kracht, teamwerk, stijl van leidinggeven en ge-
meenschappelijke normen en waarden van de organisatieleden (Marcus & 
Van Dam, 2019).

3.1.3 Organiseren voor de toekomst
In het artikel Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready 
company van McKinsey & Company (januari 2021), worden aanbevelingen 
gedaan om organisaties na de COVID-19-pandemie geschikt te maken voor 
de toekomst. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek naar orga-
nisatiepraktijken van 30 toporganisaties die verantwoordelijk zijn voor 95% 
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van de verdiende winst wereldwijd. Deze toporganisaties blijken allemaal 
de volgende drie kenmerken te hebben:
1 Ze weten wie ze zijn en waar ze voor staan.
2 Ze hebben een sterke focus op snelheid en eenvoud.
3 Ze hebben een sterke innovatiedrang.

Aan deze drie belangrijke kenmerken liggen negen organisatorische vereis-
ten ten grondslag. De negen organisatorische vereisten grijpen niet terug 
naar traditionele organisatievormen, maar sluiten aan bij wat in toekomstige 
organisaties noodzakelijk is: creativiteit, snelheid en verantwoordelijkheid.
De negen vereisten geven een antwoord op de volgende drie gebieden (per 
gebied zijn er drie vereisten geformuleerd):
1 Wie zijn we?
2 Hoe werken we?
3 Hoe groeien we?

In onderstaand figuur zijn de negen vereisten weergegeven.

Wie zijn we?

Hoe werken we?

Hoe groeien we?

Bron: De Smet et al., 2021
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FIGUUR 3.1  De negen vereisten aan een toekomstbestendige organisatie
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Wie zijn we?
Het kernbegrip hierbij is identiteit. Mensen hebben een grote behoefte om 
ergens bij te horen, ergens deel van uit te maken en iets te betekenen. Or-
ganisaties die dit voor mensen kunnen betekenen, hebben een grote voor-
sprong ten opzichte van organisaties die alleen voor de winst gaan. Om 
een sterke identiteit te ontwikkelen, moet de organisatie aan de volgende 
drie vereisten voldoen.

Vereiste 1: Bepaal het doel van de organisatie 
Waarom ben je er als organisatie? Wat wil je als organisatie voor de maat-
schappij betekenen? Hoe neem je als organisatie je maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van duurzame ontwikkeling? Het innemen 
van een standpunt ten aanzien van het doel van je organisatie is niet alleen 
belangrijk voor het maken van een onderscheid met andere organisaties, 
maar ook een noodzakelijkheid, om mensen aan je te binden, voor zowel 
binnen (werknemers) als buiten (klanten/aandeelhouders) de organisatie.
Steeds meer organisaties omarmen verschillende duurzame ontwikkelings-
doelen van de Verenigde Naties. Deze SDG’s (Sustainable Development 
Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) zijn zeventien doelen om 
van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgespro-
ken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waar-
onder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng 
van organisaties en individuen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn gestart in 2015 en lopen 
nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, 
onderwijs en de klimaatcrisis. Achter de zeventien doelen zitten 169 tar-
gets. Die maken ze nog concreter.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Identiteit

Doel

Sustainable  
Development 
goals
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Vereiste 2: Verscherp je agenda op het gebied van waarden.
Het is voor een organisatie belangrijk om inzicht te hebben, en dit ook te 
kunnen laten zien, in waar en hoe waarde wordt gecreëerd binnen de organi-
satie. Om hierover te kunnen communiceren is het vervolgens belangrijk om 
dit ook visueel te maken, voor nu en in de toekomst (waardenagenda). De 
waardenagenda geeft de organisatie de mogelijkheid om goede strategi-
sche keuzes te maken, te concentreren op bepaalde activiteiten en prioritei-
ten te kunnen stellen bij het verdelen van de middelen over de organisatie.

Vereiste 3: Gebruik cultuur als je ‘geheime saus’.
De cultuur bestaat uit het ‘hoe’ van de organisatie. Hoe worden dingen ge-
daan en hoe komen ze tot stand? Een sterke cultuur heeft een sterke iden-
titeit tot gevolg en is daardoor herkenbaar voor eenieder, zowel binnen als 
buiten de organisatie. Het brengt ook een sterk onderscheidend karakter 
met zich mee ten opzichte van andere organisaties. Uit onderzoek is geble-
ken dat er een sterke relatie bestaat tussen een cultuur en rendement. 
Hoe sterker de cultuur, hoe hoger het rendement!

Hoe werken we?
Het kernbegrip hierbij is snelheid. Het gaat hierbij om snelheid in alle be-
drijfsprocessen van een organisatie: van het ontwikkelen van bedrijfsmo-
dellen tot de uitvoering van het werk in kleine, dynamische teams, dicht bij 
de klanten. Om in de organisatie een hoge snelheid te ontwikkelen moet 
de organisatie aan de volgende drie vereisten voldoen.

Vereiste 4: Zorg voor een radicale vlakke structuur
Al is de wereld om ons heen steeds complexer geworden, in organisaties 
moet dat zo min mogelijk doorklinken. Er moet niet worden vastgehouden 
aan een sterke hiërarchie en ingewikkelde matrixstructuren, maar juist aan 
een platte organisatie met kleine, flexibele teams waarbij hiërarchie min-
der belangrijk is als organisatiemechanisme.
Voorbeelden van kleine, flexibele teams (micro-ondernemingen):
• Transformerende eenheden, die gericht zijn om bestaande producten 

opnieuw uit te vinden;
• Incubatie eenheden, die gericht zijn om nieuwe producten te ontwikke-

len;
• Knooppunteenheden, die de andere organisatie-eenheden ondersteu-

nen met componentproducten en -diensten.

Vereiste 5: Beem besluiten op turbosnelheid
Besluitvorming in organisaties heeft de neiging om traag te zijn, vanwege 
de vele betrokken stakeholders en de grootte van de reikwijdte van de be-
sluiten. Uit onderzoek van McKinsey is echter gebleken dat snelle en goe-
de besluitvorming in veel gevallen leidt tot hoogwaardige(r) beslissingen. 
Ook moet de besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie genomen 
worden, omdat daar de grootste deskundigheid aanwezig is.

waarde

cultuur

Snelheid

platte  
organisatie

Snelle en goede 
besluitvorming
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Vereiste 6: Behandel talent schaarser dan kapitaal
Vandaag de dag is toegang tot kapitaal veelal niet meer schaars te noe-
men. Talent echter wel! Aangezien de menselijke factor van cruciaal belang 
is voor toekomstbestendige organisaties, zal de focus op talent als strate-
gie essentieel zijn. Vragen als: ‘welke talenten hebben we nodig?’ en: ‘hoe 
kunnen we de talenten aantrekken, ontwikkelen en behouden?’, moeten 
beantwoord worden.

Hoe groeien we? 
Het kernbegrip hierbij is bouwen voor schaal. Groei is voor veel organisa-
ties essentieel. Aangezien we in een VUCA-wereld leven, waarbij verande-
ring de constante is, zal het aanpassend vermogen van een organisatie 
topprioriteit moeten hebben. De organisatie zal hierdoor zo ‘gebouwd’ moe-
ten worden dat snelle aanpassing mogelijk is. Om in de organisatie snelle 
aanpassingen mogelijk te maken, moet de organisatie aan de volgende 
drie vereisten voldoen.

Vereiste 7: Ontwikkel een ecosysteemvisie
Steeds meer organisaties kijken naar hun organisatie als onderdeel van een 
ecosysteem. Organisaties beseffen steeds meer dat ten behoeve van hun 
voorbestaan, het denken in ecosystemen noodzakelijk maakt. Het gaat daar-
bij niet meer alleen om de eigen organisatie, maar meer hoe ze netwerken 
van waardecreatie kunnen uitbouwen tussen hun eigen organisatie en klan-
ten, partners, werknemers, burgers en de maatschappij als geheel. Hierbij 
wordt gedacht in termen als wendbaarheid, aanpasbaarheid en responsiviteit.
Als voorbeeld kan Tesla genoemd worden. Tesla heeft besloten om zijn pa-
tenten open source te maken om zo te stimuleren dat andere organisaties 
van hun intellectuele eigendom gebruikmaken. Het vergroten van het aan-
bod van elektrische auto’s zorgt ervoor dat de markt ook weer groter wordt. 
Om zelf te kunnen groeien hebben ze partners nodig die zich kunnen rich-
ten op het bouwen van laadstations en het aanbieden van andere diensten.

Vereiste 8: Bouw datarijke technologische platforms
Data zijn van cruciaal belang om in de toekomst te kunnen overleven. Bij 
veel organisaties geldt al langere tijd: data = de business! Data kan de be-
sluitvorming beter maken en veel belangrijker: data kan de waardenagenda 
versterken.

Vereiste 9: Versnel organisatieleren
Om als organisatie wendbaar te zijn en de mogelijkheid te hebben om snel 
te kunnen aanpassen aan een veranderde omgeving, is het bezitten van 
een vermogen om snel te leren van groot belang. Hiervoor is het nodig dat 
er binnen de organisatie door mensen wordt geëxperimenteerd en dat het 
continue leren wordt gestimuleerd. Dit heeft tot gevolg dat organisaties 
zich gemakkelijker kunnen aanpassen om aan veranderde (klant)behoeften 
te voldoen.

Bouwen voor 
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§  3.2 Vormen van organisaties

Binnen organisaties vinden allerlei activiteiten plaats. Deze activiteiten zul-
len op een bepaalde manier georganiseerd moeten worden. Enerzijds zal bij 
het organiseren rekening gehouden moeten worden met de externe afstem-
ming van de organisatie. Het gaat hierbij om je te richten op verschillende 
externe stakeholders waaronder afnemers, leveranciers, concurrenten, ver-
mogensverschaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, over-
heidsinstellingen en media (zie paragraaf 3.4), anderzijds zal er rekening 
gehouden moeten worden met de interne afstemming tussen de verschil-
lende medewerkers, productiemiddelen, aanwezige technologie en andere 
hulpmiddelen. De processen binnen de organisatie zullen zo efficiënt moge-
lijk moeten verlopen en goed beheersbaar moeten zijn. Het organiseren van 
de activiteiten wordt dus vanuit twee kanten beïnvloed. Door deze tweezij-
dige beïnvloeding bestaat er geen beste manier om de activiteiten te orga-
niseren. Er zal altijd gezocht moeten worden naar een situatiegebonden  
oplossing.

Het organiseren van de verschillende activiteiten binnen een organisatie 
heet structurering. Structurering kunnen we omschrijven als het probleem 
van het ontwerpen van een organisatiestructuur, waarbinnen mensen en 
middelen worden afgestemd op de te bereiken doelstellingen van de orga-
nisatie (Marcus & Van Dam, 2019, 2015). Binnen een organisatiestructuur 
wordt vastgesteld hoe taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in 
een organisatie zijn verdeeld en hoe de onderlinge relaties zijn geregeld. 
Als we een organisatiestructuur in een schema zetten, spreken we van  
een organogram. Als we een organisatiestructuur zo omschrijven, dan is 
structurering altijd een vraagstuk van arbeidsverdeling en coördinatie. Ar-
beidsverdeling is het verdelen van de werkzaamheden in deeltaken, die 
toegewezen worden aan personen of andere werkverbanden in een organi-
satie, zoals afdelingen. Bij coördinatie wordt gezocht naar een bepaalde 
samenhang tussen de verschillende werkzaamheden. De verdeelde werk-
zaamheden moeten op elkaar worden afgestemd om tot een hoge mate 
van doelmatigheid en doelgerichtheid te komen. In de praktijk komen we 
een veelheid aan organisatievormen tegen. In deze paragraaf geven we een 
overzicht van traditionele en moderne vormen van organisaties.

3.2.1 Traditionele organisatievormen

Lijnorganisatie
De lijnorganisatie is veelal het vertrekpunt bij alle organisatievormen in de 
praktijk. Het wordt ook wel de basisvorm genoemd. Een belangrijk kenmerk 
van de lijnorganisatie is dat de bevelvoering uitsluitend plaatsvindt langs 
de verticale lijn. Er is sprake van een strikt hiërarchische verhouding tus-
sen de manager en zijn medewerkers. Binnen een lijnorganisatie is hier-
door sprake van een ‘eenheid van bevel’. Elke medewerker heeft slechts 
één leidinggevende boven zich. Binnen deze organisatie vinden alle HRM-
taken in de lijn plaats. In figuur 3.2 is een lijnorganisatie vormgegeven.
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FIGUUR 3.2  Lijnorganisatie

Lijn-staforganisatie
Naarmate organisaties groter worden, ontstaat er steeds meer behoefte 
aan adviezen van deskundigen, wat leidt tot de vorming van stafdiensten. 
In een stafdienst werken uitsluitend adviserende medewerkers. Deze advi-
serende medewerkers hebben geen hiërarchische verhouding met andere 
medewerkers in de organisatie. In deze organisatie kan er binnen een staf-
dienst specialistische kennis aanwezig zijn op het gebied van HRM. Daar-
naast zullen HRM-taken in de lijn plaatsvinden. Deze ontwikkeling vindt 
haar weerslag in de zogenaamde lijn-staforganisatie (zie figuur 3.3).

FIGUUR 3.3  Lijn-staforganisatie

Lijn- en functionele staforganisatie
Als de behoefte aan specialistische kennis binnen de organisatie steeds 
groter wordt, kan het voorkomen dat staffunctionarissen bevoegdheid krij-
gen om bindende voorschriften uit te vaardigen naar andere medewerkers 
binnen de organisatie. Voorbeelden van deze functionele staforganisatie 
zijn onder andere de afdelingen Communicatie, HRM en Administratie. In 
deze organisatie zullen naast de specialistische kennis op het gebied van 
HRM (binnen de stafdienst) ook bepaalde hiërarchische taken worden uit-
gevoerd, zoals het gebruik van formulieren en processen. Hierdoor ont-
staat de zogenaamde lijn- en functionele staforganisatie (zie figuur 3.4).
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FIGUUR 3.4  Lijn- en functionele staforganisatie

Lijn-staf-commissieorganisatie
In grote organisaties worden naast de communicatie via ‘de lijn’ extra over-
legorganen in het leven geroepen om bepaalde onderwerpen met elkaar af 
te stemmen. Dit worden commissies genoemd. Deze commissies zijn 
meestal tijdelijk van aard. Zij dienen uitsluitend voor overleg en hebben 
geen bevoegdheden om besluiten te nemen. Een voorbeeld van een com-
missie is een benoemingscommissie voor nieuw personeel. In deze benoe-
mingscommissie zal iemand van de stafdienst HRM zitting hebben.

FIGUUR 3.5  Lijn-staf-commissieorganisatie

Bron: Marcus & Van Dam, 2015
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Matrixorganisatie
Binnen organisaties zijn projecten aanwezig die met verschillende afdelin-
gen te maken hebben. Te denken valt hierbij aan automatiseringsvraag-
stukken of het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst. 
Om deze projecten zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt naast de be-
staande organisatie een zogenaamde projectleider aangesteld. Deze pro-
jectleider heeft de verantwoordelijkheid om het project zo goed mogelijk 
door de verschillende afdelingen van de organisatie te leiden. Om deze 
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projectleider
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projectleider zo goed mogelijk te laten functioneren, beschikt deze over be-
paalde bevoegdheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. 
Door het aanstellen van een projectleider hebben medewerkers in de ver-
schillende afdelingen twee ‘bazen’. Binnen de organisatie is dus sprake 
van meerhoofdige zeggenschap. Een voorbeeld op het gebied van HRM is 
het implementeren van een nieuw HRM-systeem in de gehele organisatie. 
Deze vorm van organiseren noemen we een matrixorganisatie. We kunnen 
de matrixorganisatie schematisch weergeven zoals in figuur 3.6.

FIGUUR 3.6  Matrixorganisatie

Bron: Marcus & Van Dam, 2015

Inkoop Productie Verkoop Distributie

Aan het hoofd van de projectgroep staat een projectleider die rapporteert
aan de manager projecten

Mensen van verschillende afdelingen maken deel uit van de projectgroep

Manager
projecten

Staf 1

Project B

Project A

Directie

Divisieorganisatie
Binnen een divisieorganisatie worden de activiteiten georganiseerd rond 
een aantal aanverwante producten, markten of geografische gebieden en 
vervolgens ondergebracht in divisies. We zien deze vorm van organiseren 
vaak terug bij grote internationale ondernemingen: ondernemingen die we-
reldwijd opereren, een veelheid aan verschillende producten en/of diensten 
voortbrengen en een veelheid aan afzetmarkten kennen. Binnen dit type 
organisatie heeft de concernleiding de verantwoordelijkheid over de gehele 
portfolio aan producten en/of diensten en het strategisch management dat 
daarbij komt kijken. Tevens bewaakt en beheert de concernleiding de resul-
taten van de verschillende divisies. Een divisiedirecteur/-manager is (vol-
ledig) verantwoordelijk voor de activiteiten binnen de divisie. Een divisie 
kent hierdoor een grote mate van zelfstandigheid.
Zowel de concernleiding als de divisies kunnen specialistische stafdien-
sten opzetten, waaronder HRM. In figuur 3.7 wordt een divisieorganisatie 
weergegeven.
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Bron: Marcus & Van Dam, 2015
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FIGUUR 3.7  Divisieorganisatie

3.2.2 Moderne organisatievormen
Organisaties krijgen steeds meer te maken met turbulentie in de omgeving, 
zoals toenemende concurrentie en sterk wisselende klantbehoeften. Orga-
nisaties moeten zich organiseren als global player of eigen sterkten combi-
neren met die van andere organisaties. Daardoor kunnen organisaties niet 
meer volstaan met het in stand houden van bestaande, traditionele organi-
satievormen zoals de lijn-staforganisatie of de divisieorganisatie. Vaste  
organisatievormen met duidelijk omschreven posities, strikte controle en 
gespecialiseerde diensten maken plaats voor flexibele, innovatieve en geïn-
tegreerde organisaties. Eind 20ste, begin 21ste eeuw zijn er allerlei mo-
derne organisatievormen ontstaan. Hierna vind je een aantal voorbeelden 
van moderne organisatievormen.

Virtuele organisatie
Door de ontwikkeling van internet en andere technologieën zijn er mogelijk-
heden ontstaan om anders met elkaar te werken of samen te werken dan 
in een traditionele fysieke werkomgeving.
In dit verband wordt gesproken van een virtuele organisatie. Deze organisa-
tievorm kan enorme kostenbesparingen opleveren. Grote kantoorpanden 
zijn niet meer nodig, geografische grenzen spelen in het geheel geen rol 
meer en ook een vast dienstverband is hierbij niet meer nodig.

Horizontale organisatie
Traditiegetrouw zijn veel organisaties georganiseerd rond gescheiden afde-
lingen, zoals productie, inkoop, verkoop, distributie en financiën. Elke afde-
ling is hierbij bezig zo goed mogelijk te functioneren. Vaak leidt dit niet tot 
het beste resultaat voor de organisatie als geheel. Vooral de afstemming 
tussen de verschillende afdelingen is niet optimaal en ook de (centrale) 
klantenfocus is niet aanwezig. Organisaties gaan daarom meer organiseren 
vanuit de activiteitenstromen tussen de verschillende organisaties. Dit wor-
den horizontale organisaties of workfloworganisaties genoemd.
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Netwerkorganisatie
Veel organisaties zijn onderdeel van een netwerk. Binnen het netwerk wer-
ken de organisaties samen aan bepaalde activiteiten, waarbij ze van  
elkaars sterke punten gebruik kunnen maken. Een netwerkorganisatie of 
alliantie kunnen we omschrijven als een samenwerkingsverband tussen  
onderling afhankelijke zelfstandige organisaties, die gezamenlijke doelen 
proberen te realiseren die door de individuele organisaties niet behaald 
kunnen worden. Een voordeel van een netwerkorganisatie is dat het (onder-
nemings)risico door de samenwerking verkleind wordt. Een netwerkorgani-
satie kan virtueel zijn georganiseerd.

Afgeplatte organisatie
Binnen een afgeplatte organisatie is er hiërarchisch een kleine(re) afstand 
tussen de top en de werkvloer. Binnen de organisatie is een aantal hiërar-
chische lagen weggesneden. De organisatie kan hierdoor sneller reageren 
op de dynamiek buiten de organisatie. De organisatie is door de beperkte 
aanwezige hiërarchische lagen wendbaarder geworden. Er zijn organisaties 
die vanuit tien managementlagen zijn getransformeerd naar vier à vijf ma-
nagementlagen.

Innovatief of nieuw organiseren
Er wordt veel gesproken over nieuwe manieren om werk te organiseren. 
Twee belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de klant en de medewerkers. 
Veel verantwoordelijkheid en autonomie wordt hierbij bij de teams of mede-
werkers zelf gelegd. Belangrijke kenmerken van innovatief of nieuw organi-
seren zijn de volgende:
• Er ligt veel nadruk op ‘zelforganisatie’ bij medewerkers. Leg veel verant-

woordelijkheid en autonomie bij teams. Dit moet niet alleen gericht zijn 
op de uitvoering, maar ook op beleidsvorming. Denken en doen horen 
bij elkaar.

• Ondernemerschap bij medewerkers moet gestimuleerd worden. Geef 
teams/medewerkers veel regelmogelijkheden om zelfstandig te kunnen 
opereren.

• Teams/medewerkers moeten zelf verantwoordelijk zijn voor hun presta-
ties. Dit betekent een hoge mate van decentralisatie binnen de  
organisatie.

• Bij het organiseren van de activiteiten is het primaire proces naar de 
klant of klantgroep het belangrijkste uitgangspunt.

• Leiderschap in de organisatie is gericht op het zo goed mogelijk facilite-
ren van de teams en medewerkers.

• Stimuleer samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de or-
ganisatie. De centrale focus ligt daarbij op de vraag: hoe kunnen we het 
voor de klant nog beter doen?

In de vierdelige e-bookserie Innovatief Organiseren: over menselijke energie 
in organisaties (2014) van Eric Alkemade staat de menselijke energie in or-
ganisaties centraal. Vertrouwen op de kracht van zelfsturing en zelforgani-
satie zijn daarbij de centrale begrippen.
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Agile organiseren
Bij agile organiseren gaat het om flexibiliteit. Hoe kun je een organisatie zo 
inrichten dat er een wendbare en flexibele organisatie ontstaat? Deze flexi-
biliteit in de organisatie is noodzakelijk omdat de omgeving waarbinnen de 
organisatie opereert steeds snellere aanpassing vereist. Uitingen van agile 
organiseren zijn de begrippen scrum en lean werken. Een scrum is een 
flexibele manier om producten te maken. Er wordt hierbij gewerkt in multi-
disciplinaire teams. Deze teams werken in korte sprints (één tot vier we-
ken) aan het opleveren van producten. Lean werken houdt in dat iedereen 
in de organisatie zich richt op het creëren van waarde voor de klant. Het 
doel is zo veel mogelijk verspilling van middelen tegen te gaan.

Om wendbaar te zijn moet de organisatie aan een viertal kenmerken vol-
doen (Hoogveld, 2016).
1 Flexibele strategie: langetermijnvoorspellingen werken niet meer. De ge-

kozen strategie moet zelf flexibel zijn.
2 Multidisciplinaire teams: bij agile organiseren wordt er niet meer gewerkt 

vanuit afdelingen, maar vanuit teams. Deze teams zijn gemengd samen-
gesteld en hebben een grote mate van zelfstandigheid.

3 Korte cycli: het gaat erom binnen een tijdspad van één tot drie weken 
voor de organisatie en/of de klant iets waardevols te betekenen. Door 
een kort tijdspad te nemen ontstaat ook de mogelijkheid om snel bij te 
sturen.

4 Visueel werken: informatie is voor iedereen beschikbaar en wordt zo veel 
mogelijke visueel gemaakt, zodat snel inzicht ontstaat in de wijze waar-
op individuen en teams opereren.

Om bovenstaande vier kenmerken te realiseren moet het management van 
de organisatie de volgende principes hanteren (Hoogveld, 2016):
• waarde creëren door het zo veel mogelijk lean organiseren van de  

bedrijfsprocessen;
• de klant écht begrijpen;
• alignment van betrokkenen en de klant echt centraal stellen;
• empowerment van teams gebaseerd op vertrouwen;
• synchroon en visueel communiceren: fysieke samenwerking van teams;
• leren van experimenten;
• snelheid en flexibiliteit: korte tijdspaden;
• accountability: veel aandacht voor evaluatie en continu leren.

In het boek De wendbare organisatie van Leo Kerklaan (2016) wordt stilge-
staan bij de vraag hoe organisaties in een turbulente omgeving kunnen 
overleven. Daarbij is een agility based strategy noodzakelijk.

In het boek Dynamisch organiseren (2017) beschrijft Glenn Frijde een nieu-
we manier van organiseren die aansluit bij de noodzaak van organisaties 
om wendbaar te zijn.

Shared Service Centers
Voor HRM en L&D zijn vooral de ontwikkelingen naar Shared Service Cen-
ters, outsourcing en offshoring relevant. Shared Service Centers (SCC) zijn 
units die voor diverse organisatieonderdelen ondersteunende diensten uit-
voeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld financiële administratie, perso-
neelsadministratie of inkoopdiensten. De Shared Service Centers leveren 
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hun diensten op basis van serviceafspraken en maken vaak gebruik van 
innovatieve ICT-middelen zoals selfserviceapplicaties voor medewerkers. 
Voor veel organisaties is het een kleine stap om de diensten die zijn sa-
mengebracht in een Shared Service Center uit te besteden (outsourcing) of 
onder te brengen in een lagelonenland in Azië (offshoring). We spreken van 
nearshoring als het een lagelonenland betreft in bijvoorbeeld Oost-Europa. 
Zo hoopt de organisatie kosten te besparen en zich volledig te kunnen  
focussen op de kerntaken.

3.2.3 start-ups
In de 21ste eeuw worden we regelmatig geconfronteerd met start-ups.  
Bekende voorbeelden zijn Snapchat, WeWork, Uber, WhatsApp en Airbnb: 
allemaal bedrijven die in een snelle tijd tot grote ondernemingen zijn uitge-
groeid. Een start-up is een snelgroeiende onderneming die aan een 
marktbehoefte tegemoetkomt door het ontwikkelen van een businessmo-
del voor een innovatief product, bedrijfsproces of platform of een innova-
tieve dienst. Meestal zijn het ondernemingen die zorgen voor disruptie in 
een bepaalde sector. Innovatie vindt hierbij niet alleen plaats met betrek-
king tot het product of de dienst, maar ook in de samenwerking die wordt 
opgezet. Zo zijn start-ups onder andere gevormd via de weg van incubators 
en coworking. Een incubator is een onderneming die nieuwe ondernemin-
gen ondersteunt bij het starten en doorgroeien. Incubators doen dit door 
diensten aan te bieden zoals managementtraining en huisvesting en door 
te helpen bij de financiering van de activiteiten. Coworking is een manier 
van werken waarbij op een fysieke plek wordt samengewerkt om bepaalde 
problemen of vraagstukken op te lossen. De samenwerkers zijn zelfstandi-
gen of freelancers. Ook in hun financiering zoeken zij naar innovatieve ma-
nieren. Zo is een aantal start-ups gefinancierd door crowdfunding.

Het groeiproces van de gemiddelde start-up is in drie fasen te onderschei-
den. In figuur 3.8 zijn de schematische weergaven van deze groeifasen te 
zien (Hillesum, 2015).
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Bron: www.trumanamsterdam.com 

FIGUUR 3.8  Groeifasen van een start-up
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§  3.3 Management en besturing van organisaties

Binnen deze paragraaf zullen we ingaan op verschillende aspecten van ma-
nagement en de besturing van organisaties. In dit kader wordt stilgestaan 
bij de verschillende managementniveaus, de soorten beslissingen die ge-
nomen moeten worden, de verschillende rollen die managers hebben, lei-
derschap en besturingsmodellen.

3.3.1 Managementniveaus
Bij veel grote organisaties zien we meerdere managementniveaus terug. Bij 
deze organisaties heeft een scheiding plaatsgevonden tussen leidinggeven 
en uitvoerende werkzaamheden. De managementniveaus die we bij grote 
organisaties zien, zijn respectievelijk het topmanagement, het middenma-
nagent en het lager management. Het topmanagement is verantwoordelijk 
voor de algehele leiding van de organisatie. Het middenmanagement stuurt 
de werkzaamheden van de uitvoerende medewerkers aan. Het lager ma-
nagement bestaat uit de afdelingschefs en teammanagers die tussen de 
uitvoerende medewerkers en het middenmanagement in zitten.

De taken van de drie managementlagen zijn niet hetzelfde. De taken van 
het topmanagement zijn vooral gericht op beleidsformulering. De taken van 
het middenmanagement zijn deels gericht op beleidsformulering, maar ook 
op beleidsuitvoering. De taken van het lager management zullen voorname-
lijk gericht zijn op beleidsuitvoering. In figuur 3.9 zien we de verschillende 
managementniveaus en de relatie met verschillende taken terug.

Top

TopMidden-
management

MiddenmanagementLager management

Beleidsuitvoerende taken

‘klassieke’ organisatie ‘Moderne’ organisatie

Beleidsformulerende taken

FIGUUR 3.9  Managementniveaus en taken

Bron: Marcus & Van Dam, 2015
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3.3.2 Management en soorten beslissingen
Het voortbestaan van de organisatie is sterk afhankelijk van de juiste be-
slissingen die het management neemt op de verschillende niveaus binnen 
de organisatie. Er is daarbij sprake van drie soorten beslissingen:
1 Strategische beslissingen zijn gericht op de relatie van de organisatie 

met de haar omringende omgeving. Hierdoor hebben zij betrekking op 
de gehele organisatie. Om deze reden liggen strategische beslissingen 
in handen van het topmanagement. Een hulpmiddel bij het nemen van 
dergelijke langetermijnbeslissingen is het strategisch management (zie 
paragraaf 3.4).

2 Organisatorische of tactische beslissingen richten zich op de structuur 
van de organisatie. Het zijn beslissingen die voornamelijk betrekking 
hebben op het realiseren van de genomen strategische beslissingen. 
Het betreft hier het coördineren van arbeid via het invullen van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Deze beslissingen liggen in 
handen van het top- en middenmanagement.

3 Operationele beslissingen vinden laag in de organisatie plaats en betreffen 
de dagelijkse operatie, zoals uitvoeringsnormen, uitvoeringsplanningen en 
evaluatie- en controlesystemen. Deze beslissingen liggen in handen van 
het midden- en lager management. De strategische, organisatorische en 
operationele beslissingen vertonen een afnemende mate van abstractie 
en hebben betrekking op steeds concretere zaken (zie tabel 3.1).

TABEL 3.1 Verschillende beslissingsniveaus binnen organisaties

Strategisch Organisatorisch Operationeel

Probleem •  bepaling van de relatie tus-
sen de organisatie en de 
haar omringende omgeving

•  keuze van de meest passende 
structuur van de organisatie

•  zo goed mogelijk  
benutten van  
aanwezige middelen

Belangrijkste  
beslissingen

•  doelstellingen
•  groeiwijze
•  groeitempo

•  verdeling taken en 
bevoegdheden

•  opbouw transformatieproces
•  opbouw informatiesystemen
•  ontwikkelen van bekwaamheden

•  opstellen van  
uitvoeringsnormen, 
uitvoeringsplannen 
en controlesystemen

Kenmerken van  
beslissingen

•  gecentraliseerd
•  relatief veel onzekerheid
•  eenmalig karakter
•  gevolgen niet gemakkelijk 

terug te draaien
•   problemen roepen
 zichzelf niet op

•  conflicterende eisen van strate-
gische vernieuwing ten opzichte 
van bestaande activiteiten

•  gedecentraliseerd
•  relatief veel zeker-

heid
•  herhaling
•  problemen roepen 

zichzelf op

3.3.3 Managementrollen
Het management heeft binnen een organisatie nog meer taken naast het 
nemen van beslissingen. Het management stuurt het menselijk handelen 
en de beschikbare middelen zodanig dat medewerkers de gestelde organi-
satiedoelen realiseren. Henry Mintzberg (2007) onderkent tien manage-
mentrollen (zie figuur 3.10).
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FIGUUR 3.10  De rollen van de manager volgens Mintzberg

De tien managementrollen hebben betrekking op de drie hoofdrollen die 
het management in zijn functie-uitoefening heeft, namelijk interpersoonlijke 
rollen, informatierollen en besluitvormende rollen.

Interpersoonlijke rollen
Onder interpersoonlijke rollen vallen de volgende rollen:
1 Boegbeeld, waarbij de manager als hoofd van een organisatorische een-

heid ceremoniële verplichtingen vervult, zoals het ontvangen van rela-
ties of het bezoeken van bruiloften van medewerkers.

2 Leider, waarbij de manager de medewerkers stimuleert en motiveert om 
gestelde doelen te realiseren.

3 Liaisonfunctionaris, waarbij de manager zowel binnen als buiten de orga-
nisatie contacten legt. Deze rol geldt als een van de belangrijkste taken 
van de manager.

Informatierollen
Onder informatierollen vallen de volgende rollen:
4 Waarnemer, waarbij de manager de organisatie leidt via het verkrijgen 

van informatie via de formele weg (managementinformatiesystemen), 
maar ook via informele weg (de liaisoncontacten).

5 Informatieverspreider, waarbij de manager verkregen informatie ver-
spreidt binnen zijn organisatie.

6 Woordvoerder, waarbij de manager informatie uit de organisatie door-
geeft aan de buitenwereld. Te denken valt aan externe financiële ver-
slaggeving, omgang met milieugroeperingen of politieke betrokkenheid.

Besluitvormende rollen
Onder besluitvormende rollen vallen de volgende rollen:
7 Ondernemer, waarbij de manager met zijn formele gezag richting geeft 

aan de organisatie en de organisatie zich constant aanpast aan de ver-
anderde omgevingscondities.

8 Probleemoplosser, waarbij de manager een groot deel van zijn tijd be-
steedt aan het reageren op ingrijpende verstoringen, zoals het wegval-
len van klanten, arbeidsconflicten of het faillissement van een belang-
rijke leverancier.

9 Middelentoewijzer, waarbij de manager (financiële) middelen verdeelt om 
gestelde doelen te bereiken. Methoden daartoe zijn het ontwerpen van 
een organisatiestructuur, waarin formele gezagsverhoudingen, bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden geregeld zijn. Daarnaast bepaalt de mana-
ger de strategie van de organisatie en geeft hij de besluitvorming inhoud.
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10 Onderhandelaar, waarbij de manager bij uitstek de figuur is om te onder-
handelen, omdat hij als enige het gezag heeft om zonder ruggenspraak 
middelen in te zetten en over alle noodzakelijke informatie beschikt.

Organisaties zijn actief in een omgeving waarin diverse veranderingen tegelij-
kertijd kunnen plaatsvinden. Organisaties zijn daardoor genoodzaakt te er-
kennen dat onzekerheid een constante factor is in de bedrijfsvoering. Mana-
gers staan voor de uitdaging een substantieel deel van hun tijd te besteden 
aan het management van onzekerheden en het leiden van veranderingspro-
cessen die daarvan het gevolg zijn. De mate waarin de manager daarin suc-
cesvol is, hangt sterk af van het inzicht van de manager in de aard en het 
verloop van veranderingsprocessen en de mate waarin hij strategieën, tech-
nieken en interventies beheerst om veranderingsprocessen te beïnvloeden.
Hiermee ontwikkelt zich een nieuwe fase in het denken over taken van ma-
nagers. Oorspronkelijk was de manager een beheerder van werkprocessen 
en een verdeler van taken. Later kreeg de manager verantwoordelijkheden 
toebedeeld betreffende het behalen van bepaalde werkresultaten en het 
realiseren van rendement op het geïnvesteerde vermogen. De nieuwe fase 
in de ontwikkeling van managementtaken heeft betrekking op het aspect 
changemanagement of verandermanagement: het ontwerpen, implemente-
ren en begeleiden van veranderingsprocessen. Dit nieuwe aspect wordt 
verder uitgewerkt in paragraaf 3.6.

3.3.4 Management en leiderschap
In de praktijk zien we dat verschillende managers op verschillende wijze lei-
dinggeven aan hun medewerkers. Dit noemen we leiderschap. We kunnen 
leiderschap omschrijven als de wijze waarop en de houding waarmee lei-
ding wordt gegeven aan medewerkers. Leiderschap betekent dat de leider 
onder meer van zijn/haar positie gebruikmaakt om in samenwerking met 
zijn medewerkers de ontwikkelingen van de organisatie te bepalen.
De ware leider zal zich hierbij niet laten sturen door het toeval. Echte  
leiders hebben bepaalde eigenschappen die hen van andere mensen on-
derscheiden. Bij sommige zijn het aangeboren kwaliteiten terwijl bij veel 
andere het wordt aangeleerd.

Hoogleraar Ron Meyer en consultant Ronald Meijers (2018) maken onder-
scheid tussen vijf leiderschapsdimensies en rollen die een leider moet ver-
vullen. Leiderschapsdomeinen zijn verschillende gebieden waarop iemand 
leiderschap kan uitoefenen. Het gaat hierbij om:
• Leiderschap & zelf: hoe verhouden we ons tot onze omgeving en de uit-

dagingen die zich daarin voordoen;
• Interpersoonlijk leiderschap: het een op een beïnvloeden van anderen;
• Organisatorisch leiderschap: het beïnvloeden van groepen mensen met 

als doel ze effectiever te laten samenwerken;
• Strategisch leiderschap: concentreert zich op de vraag hoe voor groepen 

mensen succesvol een koers uitgestippeld kan worden zodat ze die kun-
nen volgen;

• Leiderschap en missie: de rol van de leider om een groep een gezamen-
lijke bestaansreden te laten omarmen.

Er zijn vijf verschillende leiderschapsrollen die in lijn zijn met een van de 
leiderschapsdomeinen en die specifieke leiderschapstaken met zich mee-
brengen.
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Bron: Meyer & Meijers, 2018

Leiderschap & zelf: de leider als rolmodel
Hoe ga je ermee om als je een leider bent?
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Interpersoonlijk leiderschap: de leider als coach
Hoe kun je individuen zo goed mogelijk laten presteren?

Organisatorisch leiderschap: de leider als organisator
Hoe organiseer je individuen voor gezamenlijke actie?

Strategisch leiderschap: de leider als strateeg
Hoe krijg je een strategie geformuleerd en uitgevoerd?

Leiderschap & missie: de leider als betekenisgever
Met welke missie geef je betekenis aan het werk van je mensen?

FIGUUR 3.11  Vijf leiderschapsdimensies en rollen

Binnen het vakgebied Organisatie & Management is leiderschap een belang-
rijk onderwerp. Wat voor leiderschap is nodig c.q. noodzakelijk om een organi-
satie succesvol te laten zijn (en blijven) in de 21ste eeuw? Veel organisaties 
hebben behoefte aan leiders die richting kunnen geven aan transformaties. 
Een transformationele leider bezit de volgende kenmerken: inspirerend moti-
verend, intellectueel stimulerend, individueel betrokken en ideale invloed.

Er bestaan veel theorieën op het gebied van leiderschapsstijlen. In dit  
kader willen we aandacht besteden aan een drietal (basis)theorieën over 
leiderschapsstijlen:
• leiderschap op basis van inspraak en beslissingsbevoegdheid van de 

medewerker;
• de xY-theorie;
• het leiderschapsdiagram.

Leiderschap op basis van inspraak en beslissingsbevoegdheid van de  
medewerker
We onderscheiden bij deze theorie een drietal leiderschapsstijlen.
• Autoritair leiderschap: de leider geeft ‘bevelen’ aan zijn medewerkers. 

Macht en hiërarchie zijn belangrijke aspecten bij deze vorm van leider-
schap. Beslissingen worden voornamelijk door de leider zelf genomen. 
Inspraak van medewerkers vindt niet plaats.

• Democratisch leiderschap: leiderschap ligt binnen deze theorie bij de me-
dewerkers zelf. Medewerkers nemen gezamenlijk besluiten. Het besturen 
van de organisatie is hierdoor een gezamenlijke verantwoording. De rol van 
de leidinggevende is die van begeleider, motivator, coach en coördinator.

• Participerend leiderschap: deze leiderschapsstijl zit tussen de twee bo-
vengenoemde leiderschapsstijlen in. De leider neemt uiteindelijk de be-
slissingen, maar laat zich ‘voeden’ door de adviezen en meningen van 
zijn medewerkers.
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Welke vorm van leiderschap het meest voor de hand ligt, is niet zomaar te 
stellen. Autoritair leiderschap heeft een negatieve bijklank. Maar er zijn si-
tuaties voor te stellen waarin autoritair leiderschap de meest juiste keuze 
is. Denk hierbij aan crisissituaties.

XY-theorie
Deze leiderschapstheorie heeft te maken met de wijze waarop de leiding-
gevende denkt over de motivatie van zijn medewerkers. De xY-theorie is 
ontwikkeld door Douglas McGregor (1960). Zijn medewerkers in principe lui 
en hebben zij een afkeer van werken, of willen medewerkers graag werken 
en vinden zij werk net zo natuurlijk als ontspannen? De gedachtegang over 
de basismotivatie van medewerkers heeft veel te maken met het mens-
beeld dat de leider heeft ten opzichte van hen. McGregor heeft een theorie 
over leiderschap ontwikkeld die hij de xY-Theory heeft genoemd. Theorie x 
staat voor de mens die eigenlijk niet wil werken. Een bijpassende vorm van 
leiderschap is autoritair van aard. Theorie Y staat voor de mens die werk 
als uitdaging en ontplooiing ziet. Democratisch of participerend leider-
schap is in deze situatie een logische leiderschapsstijl. Wanneer in deze 
situatie autoritair leiderschap wordt toegepast, zullen uiteindelijk veel me-
dewerkers hun motivatie verliezen of de organisatie verlaten.
In figuur 3.12 wordt de relatie tussen de twee theorieën over leiderschap 
weergegeven.

Doel

Via

Relatie

Onderwerping

Sancties

X-theorie

Medeverantwoorde-
lijkheid

Inzet en inzicht

Y-theorie

Doelbepaling

Autoritair Participerend

Machtsinvloed

Democratisch

Groepsbeleving

Y-theorie

FIGUUR 3.12  Relatie macht en leiderschapsstijlen

Bron: Pieterman, 1994

Het leiderschapsdiagram
Binnen het leiderschapsdiagram van Blake & Mouton (1964) wordt leider-
schap vanuit twee dimensies bekeken. (Goed) leiderschap vraagt enerzijds 
een bepaalde mate van taakgerichtheid en anderzijds een bepaalde mate 
van mensgerichtheid. Beide dimensies worden vervolgens in een matrix  
gezet. Hierdoor ontstaan meerdere leiderschapsstijlen die meer of minder 
gericht zijn op de taak en/of de mens. In figuur 3.13 worden de meest  
belangrijke neergezet.

XYTheory

Theorie X

Theorie Y

leiderschaps
diagram
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FIGUUR 3.13  Leiderschapsdiagram

Bron: Blake & Mouton, 1964
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De vijf posities in de matrix zijn als volgt benoemd:
• Stijl 1.1: Verschraald management
• Stijl 9.1: Taakgericht of autoritair management
• Stijl 1.9: Country club-management
• Stijl 5.5: Gulden middenweg
• Stijl 9.9: Teamgericht of democratisch management

In tabel 3.2 worden de verschillende leiderschapsstijlen vanuit een aantal 
gezichtspunten met elkaar vergeleken.

TABEL 3.2 Resultaat van verschillende leiderschapsstijlen

Dimensie leiderschapsstijl

1.1 9.1 1.9 5.5 9.9

Productiviteit Gering Hoog Gering Matig Hoog

Communicatie Oppervlakkig Eenrichting Intensief Zorgzaam Open

Houding t.o.v. medewerkers Nauwelijks betrokken Dirigerend Positief Luisterend Prettig

Motivatie Nauwelijks Door straf 
en angst

Groot Matig Zeer groot

Houding t.o.v. fouten Onverschilligheid Negeren Niet Oplossen Oorzaken 
wegnemen
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3.3.5 Positief leiderschap in de 21e eeuw
Positief leiderschap is een verzamelbegrip voor allerlei inzichten en praktij-
ken die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld binnen de (positieve)  
psychologie en de bedrijfskunde. Inzichten en praktijken die een bewezen  
positieve impact hebben op het welbevinden van mensen in organisaties 
en – essentieel – op de prestaties die ze leveren. Het is gericht op het ver-
heffen van individuen en organisaties. Een positief leider richt zich daarbij 
op wat er goed gaat, op wat bijzonder en inspirerend is. Positief leider-
schap betekent ook: bouwen aan goede relaties op het werk; je verdiepen 
in wat collega’s bezighoudt, elkaar helpen, oprecht luisteren naar collega’s 
en ze serieus nemen. Dit alles om een positieve cultuur in het bedrijf te 
bouwen, een cultuur waar mensen energie van krijgen.

Ondanks steeds betere opgeleide leiders en veel literatuur over het wel en 
wee van mensen in organisaties zijn er nog steeds veel organisaties die 
veel ‘gezonder’ zouden kunnen zijn voor werknemers en leiders. In een in-
ternationaal onderzoek van de Hay Group zei 55% van de werknemers dat 
hun leidinggevenden een demotiverend werkklimaat creëert. In Nederland 
lag dat cijfer zelfs op 68%. Terwijl de direct leidinggevende grote, wellicht 
de grootste, impact heeft op het team qua productiviteit, werkplezier en 
betrokkenheid

Werk is niet leuk
'Slechts 13% van de werknemers zijn
betrokken bij hun werk.'
- Gallup,  2016

Gebrek aan vertrouwen
'Slechts 27% van de werknemers in
Nederland geven aan dat ze hun CEO
geloofwaardig of zeer geloofwaardig vinden.'
- Edelman 2017

Beperkte persoonlijke ontwikkeling
'2/3 van de Nederlanders geven aan dat ze
niets of bijna niets leren door hun werk te
doen.'
- CPB, 2016

Leiders geven niet veel om mensen
'De belangrijkste reden dat mensen
ontslag nemen is een slechte relatie
met hun leidinggevende.'
  - Harvard Business Review, 2016

Mensen zijn niet gelukkig in hun
werk

'87% van de mensen zijn niet gelukkig
in hun werk en ongemotiveerd.'
- Gallup, 2016

Mensen ervaren veel stress
'1 op de 5 mensen heeft last van
werkgerelateerde stress.'
- WHO, 2018

FIGUUR 3.14  De ongemakkelijke waarheid over leiderschapspraktijken

Bron: Markus & Van Dam, 2019Bron: Markus & Van Dam, 2019

Bij het bestuderen van organisaties en leiders kan in kaart worden gebracht 
wat de meest en minst florerende organisaties en leiders zijn en deze kun-
nen worden weergegeven op een zogenaamde ‘normale distributiecurve’.

positief  
leiderschap
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laagste 5% hoogste 5%

Focus van meest
psychologische
onderzoeken

Leiders en
organisaties die
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FIGUUR 3.15  Een normale distributiecurve van leiders en organisaties die oreren

Bron: Markus & Van Dam, 2019Bron: Markus & Van Dam, 2019

De klinische- en organisatiepsychologie bestudeert vooral leiders en orga-
nisaties die het minst floreren en probeert deze ‘gezonder’ te maken. Posi-
tieve psychologie is een vrij nieuwe tak in de psychologie die vooral kijkt 
naar het meest florerende leiderschap in organisaties en wil de succesvol-
le praktijken toepassen op de rest van de populatie om deze meer te laten 
floreren. De positieve psychologie is als tegenhanger ontstaan van de regu-
liere psychologie. Deze laatste legt vooral de nadruk op onmogelijkheden. 
De positieve psychologie kan men zien als een logisch vervolg op de huma-
nistische psychologie. De humanistische psychologie is ontstaan in de ja-
ren 50 en was weer een reactie op het behaviorisme en de psychoanalyse. 
Humanistische psychologen zoals Carl Rogers (1902-1987) en Abraham 
Maslow (1908-1970) wilden meer aandacht voor psychologische groei en 
zingeving binnen de psychologie. Zij hebben een positieve blik op de men-
selijke aard. Er wordt uitgegaan van het idee dat mensen een aangeboren 
drang hebben tot zelfactualisering; mensen willen zich graag verder ontwik-
kelen, mogelijkheden optimaal benutten.

Deze stroming werd voortgezet en meer wetenschappelijk benaderd aan het 
eind van de jaren negentig onder de term positieve psychologie. De grond-
leggers van de positieve psychologie, Martin Seligman (1942) en Mihaly 
Csikszentmihaly (1934), geven aan dat binnen de positieve psychologie de 
sterke kanten van de mens worden belicht. Het is de wetenschappelijke en 
sociale stroming in de psychologie waarin welbevinden en optimaal functio-
neren (individueel, relationeel, binnen organisaties en in de samenleving) 
centraal staan. Geluk is bijvoorbeeld niet het gevolg van alleen goede genen 
of toeval, maar is juist te vinden door het identificeren en gebruikmaken van 
de sterke kanten die iemand al bezit. Volgens Seligman en Csikszentmihalyi 
gaat het binnen de positieve psychologie over drie onderwerpen:
1 Positieve ervaringen die mensen kunnen hebben, zoals geluk, hoop en 

liefde.
2 Positieve eigenschappen, zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijs-

heid.
3 Positieve attitudes, ofwel manieren waarop instellingen een positief ver-

schil kunnen maken binnen de maatschappij.

Het vak positieve psychologie is inmiddels het meest populaire keuzevak 
op de universiteiten Harvard en Yale.

reguliere  
psychologie

humanistische 
psychologie

Zingeving

positieve  
psychologie
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Positieve werk- en leiderschapspraktijken
Leiderschapskwaliteiten zijn de vaardigheden, het gereedschap, het vermo-
gen en gedrag die noodzakelijk zijn om anderen te motiveren en te sturen. 
En toch bevat leiderschap meer, namelijk de bekwaamheid mensen te laten 
groeien door gebruik te maken van hun vaardigheden en competenties. De 
meest succesvolle leiders zijn dan ook die leiders die anderen stimuleren 
succesvol te zijn. Leiderschap heeft grote invloed op de betrokkenheid en 
motivatie van medewerkers. Leidinggevenden kunnen zowel een motiverend 
als demotiverend klimaat creëren. Wanneer mensen vrijwillig ontslag ne-
men, komt dit in een groot aantal situaties door hun ‘baas’. Leidinggeven-
den die niet goed functioneren, belemmeren de voortgang van het team, de 
organisatie maar ook de individuele ontwikkeling van de medewerker.

Om gezien te worden als een echte leider moet men beseffen dat juist de 
persoonlijke omstandigheden van groot belang zijn. De meest succesvolle 
leiders zijn personen die, naast vakinhoudelijke deskundigheid, ook over 
uitstekende ‘soft skills’ beschikken. Zij vergroten hun invloed dankzij hun 
professionele sociale vaardigheden. Zij behalen met minder moeite, sneller 
en effectiever resultaten in hun werk, dankzij hun uitstekende communica-
tie en samenwerking met collega’s, klanten, leidinggevenden en andere 
stakeholders.
Hierbij een aantal voorbeelden van positieve werk- en leiderschapspraktijken.

Positieve
relaties

Positieve
communicatie

Positieve
zingeving Reframing Positieve

emoties Groei mindset Ontwikkeling van
sterke kanten

Emotionele
intelligentie

Ontwikkelen
van

vertrouwen
Betrokkenheid

& flow
Appreciative

inquiryMindfulnessOptimisme en
positiviteit

Leven lang
leren

Inspireren Empatisch
luisteren

Authentiek
zelf-

vertrouwen
Waardering Zorgen voor

anderen Dankbaarheid In het NU leven
vertrouwen

vertrouwen

FIGUUR 3.16  Voorbeelden van positieve werk- en leiderschapspraktijken

Bron: Markus & van Dam , 2019Bron: Markus & van Dam, 2019

§  3.4 strategievorming

Organisaties streven naar continuïteit door het formuleren van toekomstvi-
sies en naar een beleid om deze toekomstvisies te realiseren. Eén universele 
methode voor strategievorming bestaat niet. Er kunnen veel verschillende 
scholen worden onderscheiden. Allereerst wordt aandacht besteed aan de 
klassieke school van strategisch plannen, zoals dit in de jaren 60 van de vo-
rige eeuw is geïntroduceerd door Igor Ansoff. We besteden aandacht aan de 

Soft skills

Strategievorming
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beperkingen van deze klassieke methode volgens onder meer de Canadese 
hoogleraar Henry Mintzberg. Vervolgens gaan we in op methoden van strate-
gisch management zoals verwoord door Hamel & Prahalad en op strategie-
vorming in tijden van disruptie en innovatie.

3.4.1 Partijen en omgevingsinvloeden
Voor elke vorm van strategisch plannen is het van groot belang kennis en 
inzicht te hebben in partijen en omgevingsfactoren. Organisaties zijn een 
onderdeel van de maatschappij of samenleving. De samenleving kan wor-
den gezien als de omgeving waarbinnen organisaties functioneren.
De omgeving van organisaties bestaat uit partijen of belanghebbenden. 
Deze partijen oefenen ieder voor zich invloed uit op organisaties doordat ze 
producten of diensten afnemen of leveren, en stellen randvoorwaarden 
waaraan deze producten of diensten moeten voldoen. Daarnaast staat de 
organisatie bloot aan omgevingsinvloeden die van groot belang kunnen zijn 
(zie figuur 3.17).

Media
Afnemers

Leveranciers

Concurrentie

Vermogens-
verschaffers

Organisatie

Werk-
nemers

Overheids-
instellingen

Belangen-
behartigings-
organisaties

FIGUUR 3.17  De organisatie met omringende partijen en omgevingsinvloeden

Bron: Marcus & Van Dam, 2015
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Partijen
Er wordt een directe invloed op organisaties uitgeoefend door partijen uit 
de omgeving, zoals afnemers, leveranciers, concurrenten, vermogensver-
schaffers, werknemers, belangenbehartigingsorganisaties, overheidsinstel-
lingen en media. Deze partijen worden ook wel stakeholders genoemd.
• Afnemers vormen een belangrijke partij, aangezien zij vraag uitoefenen 

naar producten en diensten waaraan de organisatie haar bestaansrecht 
ontleent. De behoeften van de afnemers zijn sterk onderhevig aan ver-
anderingen waarmee organisaties rekening zullen moeten houden.

Omgevings
factoren

partijen

Stakeholders
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• Leveranciers. Elke organisatie maakt gebruik van producten of diensten 
van andere organisaties: de leveranciers. Organisaties zullen eisen stellen 
met betrekking tot de kwaliteit, het prijsniveau en de levertijd, omdat de 
eigen producten en diensten hier immers afgeleiden van zijn.

• Concurrentie. De concurrenten, waar elke organisatie mee te maken heeft, 
bepalen min of meer de speelruimte die organisaties hebben op de markt. 
Het is van groot belang de concurrenten te traceren en te analyseren wat 
hun marktpositie is.

• Vermogensverschaffers. Organisaties zullen een goede relatie moeten on-
derhouden met aandeelhouders, financiële instellingen en de overheid, de 
zogenaamde vermogensverschaffers. Organisaties zijn aangewezen op fi-
nanciële middelen om hun activiteiten te kunnen uitbreiden of in bestaan-
de vorm te kunnen blijven uitoefenen.

• Werknemers. De werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van iedere 
organisatie en kunnen als kritische succesfactor worden beschouwd. Zij 
zullen hun medezeggenschap aanwenden om invloed uit te oefenen op de 
keuze van de richting waarin de organisatie zich zal bewegen.

• Belangenbehartigingsorganisaties. Dit zijn organisaties die de belangen 
van een bepaalde groep mensen behartigen. Zo zijn er onder andere  
werknemers- en werkgeversorganisaties, consumentenorganisaties en  
organisaties die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord  
ondernemen.

• Overheidsinstellingen. De uitvoering van overheidsbeleid geschiedt door 
overheidsinstellingen. Deze beïnvloeden organisaties doordat ze moeten 
toezien op de naleving van regels die door de overheid zijn uitgevaardigd.

• Media. De media − zoals internet (sociale media), televisie, radio, kranten 
en weekbladen, − spelen een belangrijke rol in het huidige informatietijd-
perk. Het aandachtsveld van de media is gericht op alles wat zich in de 
samenleving afspeelt en van enige betekenis is voor individuen. Ontwikke-
lingen in de economie, de politiek en het bedrijfsleven worden op de voet 
gevolgd. De media heeft een grote invloed op de publieke opinie.

Omgevingsinvloeden
De omgevingsinvloeden of omgevingsfactoren beïnvloeden de organisatie in-
direct en zijn slechts in beperkte mate door de organisatie te beïnvloeden. 
Belangrijke omgevingsfactoren zijn milieufactoren, technologische factoren, 
demografische factoren, economische factoren, politieke factoren en maat-
schappelijke factoren.
• Milieufactoren. Een schone leefomgeving en een gezond klimaat zijn essen-

tiële elementen voor een gezonde economie. Vitaal natuurlijk kapitaal is 
immers een essentiële productiefactor die een grote economische waarde 
vertegenwoordigt. Een effectief milieubeleid vergt naast nationale keuzes 
een internationale aanpak. Milieuproblemen zijn veelal grensoverschrij-
dend, vooral problemen op het gebied van water-, bodem- en luchtvervui-
ling. Het harmoniseren van internationale milieunormen is in dit verband 
noodzakelijk. De overheid legt tevens de verantwoordelijkheid voor de 
handhaving van de kwaliteit van het milieu bij organisaties. Deze problema-
tiek moet op een systematische wijze worden geïntegreerd in de bedrijfs-
voering. De milieu-uitdaging waarvoor elke organisatie staat, kent drie di-
mensies: het schoonmaken van de huidige activiteiten, het benutten van  
nieuwe kansen en het werken aan een duurzame toekomst.

Omgevings
factoren

Milieuproblemen
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• Technologische factoren. Technologische ontwikkelingen zijn essentieel 
voor de (internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Zij dra-
gen bij tot een continue verbetering van productiemethoden en innova-
ties van goederen en diensten. Grote technologische veranderingen en 
doorbraken zullen zich met name voordoen op het gebied van de bio-
technologie (betrekking op levende organismen), informatietechnologie 
(het internet der dingen, het mobiele internet, cloudcomputing, machine 
learning) en robotisering. Zoals in hoofdstuk 1 is besproken hebben ont-
wikkelingen in de informatietechnologie grote gevolgen voor alle organi-
saties: op de wijze waarop werk wordt verricht, op businessprocessen, 
op integratie van functies en op verandering op het gebied van schaal-
voordelen en besluitvorming.

• Demografische factoren. Demografische factoren zijn de omvang, groei 
en samenstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in grote mate 
op welke markten organisaties zich richten en welke goederen en dien-
sten ze aanbieden. De toename van de Nederlandse bevolking wordt be-
paald door een (nog) hoog aantal geboorten en een hoog migratiesaldo. 
Het toenemend aantal inwoners met een migratieachtergrond zal de 
voorziene structurele krapte op de arbeidsmarkt in belangrijke mate 
kunnen verminderen. De leeftijdsstructuur zal in de toekomst bovendien 
sterk veranderen. Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking zal de 
leeftijdspiramide bovenin toenemen en op de middenleeftijden afslan-
ken. De levensverwachting van zowel mannen als vrouwen zal stijgen, 
terwijl het aantal geboorten weer gaat afnemen.

• Economische factoren. Economische factoren bepalen in belangrijke 
mate het succes van organisaties. Groei van het nationaal inkomen bij-
voorbeeld levert veelal een hoger inkomen op en heeft daardoor een po-
sitief effect op de koopkracht. Voor organisaties die zich richten op de 
consumentenmarkt betekent dit dat de afzetmogelijkheden toenemen. 
Verandering in de inkomensverdeling is ook een factor en deze kan een 
grote economische invloed hebben op de omvang van bepaalde markten. 
Aangezien Nederland voor een groot gedeelte (ruim 30%) van zijn natio-
naal inkomen afhankelijk is van het buitenland, spelen internationale 
economische ontwikkelingen een essentiële rol. Het gaat hierbij onder 
andere om de economische groei in verschillende landen, valutaschom-
melingen, ontwikkeling van de rentestand en de ontwikkeling van het bui-
tenlands loonpeil. Dit beïnvloedt de concurrentiepositie van Nederlandse 
ondernemingen. Een belangrijke impuls voor de verbetering van de eco-
nomische situatie is het doen van investeringen in kennis en innovatie.

• Politieke factoren. Vanuit haar politieke verantwoordelijkheid tracht de 
overheid de gang van zaken in het economische leven te sturen. Zo kan 
de overheid bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het prijsniveau, de inko-
mensverdeling, de arbeidsmarkt, de betalingsbalans en de economi-
sche groei. Door de eenwording van Europa bestaat de intentie om een 
sterke gemeenschappelijke interne markt op te bouwen. Van eenwor-
ding zal sprake zijn wanneer de lidstaten hun economische en politieke 
soevereiniteit in grote mate overdragen aan gemeenschappelijke institu-
ties (economische unies). Deze gemeenschappelijke markt is gebaseerd 
op een viertal economische vrijheden: vrijheid van goederenverkeer, van 
dienstenverkeer, van kapitaalverkeer en van personenverkeer. Hierdoor 
is economische blokvorming op Europees niveau ontstaan, waardoor de 
concurrentiepositie ten opzichte van andere machtsblokken zoals de 
VS, Japan en Zuidoost-Azië mogelijk wordt verbeterd.

Technologische 
veranderingen
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• Maatschappelijke factoren. Vanuit de samenleving is de behoefte groot 
om invloed uit te oefenen als het gaat om zaken als milieuverantwoorde-
lijkheid van bedrijven, geluidshinder, ethische aspecten van ondernemen 
en medezeggenschap in organisaties. Werknemers- en belangenorgani-
saties behartigen deze zaken. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van de 
media om hun eisen kracht bij te zetten. Organisaties zijn onderdeel van 
de maatschappij. De maatschappij is echter breder dan hetgeen zich af-
speelt in organisaties. Menselijke activiteiten − ook buiten organisaties 
– beïnvloeden in toenemende mate het natuurlijk leefmilieu. Organisa-
ties dienen steeds meer rekening te houden met wensen uit de maat-
schappij en richten zich op datgene wat duurzaam ondernemen wordt 
genoemd. Door druk vanuit de samenleving moeten bedrijven steeds 
meer rekening houden met mens, milieu en andere omgevingsfactoren. 
Het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt voor 
organisaties in dat er een bewuste en structurele invulling aan de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid wordt gegeven op een wijze die verder 
gaat dan datgene waartoe de wet verplicht. Dit wordt ook wel duurzaam 
ondernemen genoemd. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord on-
dernemen stellen zich kwetsbaar op naar hun omgeving en combineren 
het zakelijke met de zorg voor mens en milieu: people, planet, profit 
(Marcus & Van Dam, 2019).

3.4.2 strategisch plannen
Elke organisatie zal in haar strijd om het voortbestaan de sterke en zwakke 
punten van de organisatie moeten afstemmen op de kansen en bedreigin-
gen die voortkomen uit de omgeving. Als het management verzuimt, of niet 
in staat is, om de organisatie te laten ‘passen’ bij de omgeving, dan is de 
organisatie gedoemd te verdwijnen. Dit houdt in dat een van de belangrijk-
ste taken van het topmanagement is om zich regelmatig het volgende af te 
vragen:
• Wat is de huidige positie van de organisatie in de complexe omgeving?
• Welke positie moet de organisatie in de toekomst innemen?
• Op welke wijze kan deze gewenste positie bereikt worden?

Een van de manieren om deze drie vragen afdoende te beantwoorden, is 
het uitvoeren van een strategisch planningsproces en het toepassen van 
strategisch management. Bij een bespreking van deze onderwerpen komen 
veel termen en definities voor, die allemaal betrekking hebben op beleid, 
beleidsaspecten en beleidsvoering binnen organisaties. Om verwarring te 
voorkomen is het van belang helderheid aan te brengen in de volgende ter-
men: strategie, strategische beleidsvoering (ook wel het strategisch plan-
ningsproces genoemd) en strategisch management.

Een strategie is een geïntegreerd totaal van handelen, gericht op de levens-
vatbaarheid en kracht van de organisatie op lange termijn, zowel in abso-
lute zin (intern) als relatief, ten opzichte van de concurrenten (extern). De 
koppeling tussen strategisch management enerzijds en de gewenste/nood-
zakelijke strategie anderzijds legt men door strategische beleidsvoering, of-
wel het strategisch planningsproces.

Strategische beleidsvoering omvat processen en procedures voor vaststel-
ling van het strategisch raamwerk, voor de ontwikkeling van een visie, voor 
het formuleren van de strategie en de plannen en ten slotte voor de toet-
sing van de voortgang.

Maatschappelijk 
verantwoord 
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Strategisch management is een consequente wijze van denken en hande-
len in de organisatie, die bij voortduring de ontwikkeling van een efficiënte 
strategie bewerkstelligt. Dit houdt in dat strategisch management gericht 
is op het (laten) opstellen van een strategisch plan, het implementeren 
daarvan en het achteraf evalueren of de uitgevoerde acties geleid hebben 
tot de gestelde doelen. In feite omvat strategisch management het geheel 
van beslissingen dat gericht is op het transformeren van de organisatie 
van de bestaande positie naar de gewenste. Het strategisch denken bin-
nen organisaties omvat daarom altijd drie noodzakelijke stappen: het om-
schrijven van de activiteiten van de onderneming en de klanten waarop je 
je richt, een omschrijving van het doel als weergave van de resultaten die 
men op een bepaald tijdstip wil bereiken, en een bezinning op de middelen 
om de doelen te bereiken, te weten: mensen, geld en bedrijfsmiddelen. De 
onderlinge relatie tussen de drie termen is in figuur 3.18 weergegeven.

Strategisch management
Wijze van denken en handelen

die bij voortduring het
ontwikkelen en effectueren van

een goede strategie
bewerkstelligt

Strategie
Geïntegreerd totaal van handelen,

gericht op het bevorderen van
langetermijnlevensvatbaarheid
en -kracht van een organisatie,

zowel in absolute zin als relatief,
ten opzichte van concurrenten

Strategische beleidsvorming
Processen en procedures
waarmee een strategisch

raamwerk, visie, strategie en
plannen tot stand komen,

worden getoetst en bijgesteld

Bron: Hoekstra, 1990

FIGUUR 3.18  Begrippenkader 

3.4.3 strategievorming in tijden van disruptie en innovatie
Strategievorming en strategische planning krijgen steeds meer een ‘open’ ka-
rakter. Vooral in de 21ste eeuw raken er steeds meer partijen bij betrokken. 
Dit vergroot de onzekerheid waarin de bedrijfsstrateeg of strategisch planner 
opereert. Onder openheid wordt verstaan: de mate van betrokkenheid (inclu-
siveness) en de mate van transparantie van strategievorming, ook in de com-
municatie (Whittington et al., 2012). Dit is weergegeven in figuur 3.19.

Open strategievorming/strategische planning sluit aan bij het concept van 
open innovatie. Dit is het proces waarbij ondernemingen in toenemende 
mate kennis en ideeën bundelen, samen met groepen externe partijen én 
eigen medewerkers binnen de organisatie. Bovendien gaat het niet langer 
alleen om geplande strategieontwikkeling die door de top en de staf worden 
ontwikkeld (top-down-benadering). In toenemende mate is er aandacht voor 
strategie als dagelijkse praktijk, zichtbaar in de vele beslissingen die mede-
werkers dagelijks nemen. De theorie hierbij is dat bij een groter draagvlak 
plannen ook beter worden uitgevoerd.

Strategisch  
management
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strategievorming



 ORGANISATIES EN ORGANISATIEVERANDERING  99

3

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Bijvoorbeeld:
openlijk ideeën

werven
(‘crowd-sourcing’)

Intern

Extern

Transparantie

Bijvoorbeeld:
strategie

bespreken in een
‘blog’

Bijvoorbeeld:
in- en externe

partijen ‘bijpraten’
over strategie

Betrokkenheid

Bijvoorbeeld:
verkenning

van mogelijkheden
in grotere groepen

FIGUUR 3.19  Open strategie: transparantie en betrokkenheid

Bron: Whittington et al., 2012

Het vak van strategievorming wordt beïnvloed door vier krachten: organisa-
torische, maatschappelijke, technologische en culturele krachten. Deze 
krachten leiden tot meer openheid in de strategievorming (zie figuur 3.20).

Nieuwe vormen van
informatietechnologie
Wikileaks enz.

Organisatorisch:

Internationalisering
grote ondernemingen
Financieel kapitalisme
Platformleiders

Maatschappelijk:
Regelgeving publicatieplicht
Veranderingen met
aantreden van nieuwe
generaties
Zelfstandigen

Het beroep
van de

bedrijfsstrateeg/
strategisch

planner

Cultureel:

Postmoderne scepsis
Gepopulariseerde ervaring

Technologisch:

FIGUUR 3.20  Krachten die het vak strategievorming beïnvloeden
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Organisatorische krachten
Door het toenemende internationale bereik van ondernemingen bleek de 
exclusieve centrale controle vanuit een mondiaal hoofdkantoor achterhaald. 
Decentrale initiatieven en lokale deskundigheid winnen terrein. Dit worden 
ook wel transnationale ondernemingen genoemd. Uit economisch oogpunt 
is het verstandig om de periferie van de organisatie te betrekken bij het 
strategisch overleg. Bovendien is meer openheid van zaken vereist omtrent 
de strategie die men voert, door een agressievere financiële vorm van kapi-
talisme. Door de aanwezigheid van actieve aandeelhouders en vijandige 
overnames moet er goed gecommuniceerd worden over de strategie.

Maatschappelijke krachten
Ook maatschappelijke krachten dwingen de grote concerns steeds meer 
om zich te verantwoorden. Eerlijke rapportage (in de VS fair disclosure ge-
noemd) leidt tot het vrijgeven van meer strategische achtergrondinforma-
tie. De afgelopen economische crisis, ontstaan in de financiële sector, 
heeft de roep om grotere transparantie doen toenemen. Sociale verande-
ringen binnen ondernemingen leiden ook tot een bredere betrokkenheid bij 
de strategievorming.

Technologische krachten
Technologie heeft een grote invloed op zowel betrokkenheid als transpa-
rantie. Elektronische technologie zoals PowerPoint, elektronische scoring, 
groepsdiscussies over strategie (strategy jamming) stimuleren de commu-
nicatie en de directe betrokkenheid bij strategievorming. Ook overheden 
maken steeds vaker gebruik van internet om discussiefora op te starten 
over hun beleid. Zo kunnen zij meer informatie verstrekken om de burger 
beter bij het openbaar bestuur te betrekken.

Culturele krachten
Culturele veranderingen − zoals een breder draagvlak van kennis binnen een 
organisatie − werken een bredere betrokkenheid bij de strategievorming in 
de hand. Het aantal mensen dat een MBA behaalt, is sinds de jaren 60 van 
de vorige eeuw ruim verdrievoudigd. Bovendien is er veel respect ontstaan 
voor lokale kennis, waarover managers op lagere niveaus in een organisatie 
(die dichter op de markt zitten) beschikken. Monopolie op wijsheid vanuit een 
hoofdkantoor maakt plaats voor consultants die meer in gemeenschappelijke 
teams samenwerken met de managers die dicht bij hun cliënten staan.

Uit het voorgaande blijkt dat organisaties steeds meer vervlochten zijn in 
samenwerkingsverbanden en netwerken. Kleine verstoringen bij één organi-
satie hebben direct gevolgen voor alle partners in de keten. Het tijdig zien 
van trends en ontwikkelingen bij de ‘buren’ en daarop anticiperen is bepa-
lend voor het voortbestaan van organisaties. Zij moeten op strategisch  
niveau in gesprek met de partners uit hun keten, cluster, sector en/of net-
werk. Strategievorming doen organisaties echter liever niet gezamenlijk. Van 
den Berg & Van Assen (2012) omschrijven strategische conversatie als een 
continu, actiegericht leerproces over strategische thema’s, dat zich ontwik-
kelt op basis van dialoog én discussie. Organisaties weten zich hierdoor 
aan te passen aan de veranderende omgeving, door de juiste informatie uit 
de omgeving te verwerken en te interpreteren. Een strategische conversatie 
vergt openheid en onderlinge communicatie tussen organisaties om te anti-
ciperen op toekomstige trends en ontwikkelingen in de toekomst.

Transnationale 
ondernemingen
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3.4.4 Het lean strategieproces voor start-ups
Start-ups moeten flexibel en wendbaar zijn, maar hebben ook richting no-
dig: ondernemerschap en strategie. De strategie geeft aan binnen welke 
kaders er moet worden geïnnoveerd en geëxperimenteerd. In het lean stra-
tegieproces verschaft de strategie de algehele koers en afstemming. De 
strategie is zowel een toets voor nieuwe ideeën als een maatstaf voor het 
succes van de experimenten waarin die nieuwe ideeën worden uitgepro-
beerd. De strategie stelt de medewerkers in staat − en stimuleert hen 
zelfs – om creatief te zijn (Collis, 2016). Iedere organisatie met beperkte 
middelen heeft een strategie nodig die grenzen stelt, zodat er niet onge-
breideld wordt geëxperimenteerd. Dit helpt bedrijven om te bepalen in hoe-
verre businessmodellen of marktsegmenten op lange termijn aantrekkelijk 
kunnen zijn alvorens de levensvatbaarheid ervan te toetsen.
Een lean proces van strategievorming begint met een essentieel aspect 
van de strategie die altijd moet vaststaan, namelijk de visie of einddoel-
stelling van de organisatie. Dit is de reden waarom een organisatie be-
staat. Voor het waarmaken van deze visie zal een strategie moeten worden 
geformuleerd die rust op drie pijlers: doel, reikwijdte en concurrentievoor-
deel (Collis & Rukstad, 2008).
Bij het formuleren van het doel wordt aangegeven hoe succes eruitziet voor 
het startende bedrijf na een bepaalde periode. Een doel kan bijvoorbeeld 
zijn om binnen vijf jaar naar de beurs te gaan. De tweede pijler is reikwijd-
te. Deze benoemt in welke ‘tak van sport’ de organisatie actief is en geeft 
ook aan wat de start-up wel of niet gaat doen. Ten slotte zal elke start-up 
een beeld moeten hebben van hoe hij wil winnen in de markt. Met andere 
woorden: waarom klanten de producten en diensten van deze start-up wil-
len afnemen, vergeleken met die van concurrenten. Bij de uitvoering van 
een lean strategie nemen mensen dagelijks allerlei (nieuwe) beslissingen 
voor de start-up.

Al deze keuzes hebben invloed op de start-up en de genomen beslissingen 
zorgen ervoor dat de strategie een bepaalde vorm krijgt. Dit wordt ook wel 
aangeduid als het ontvouwend (emergent) aspect van de strategie (Collis, 
2016).

§  3.5 Verandermanagement: revolutie versus evolutie

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de krachten die van invloed zijn op 
veranderingen in organisaties. Tevens wordt aandacht geschonken aan or-
ganisatieverandering als revolutie of evolutie en aan het verschil tussen or-
ganisatieontwikkeling en organisatieverandering.

3.5.1 VuCA
Om te kunnen overleven, blijven organisaties continu ‘in beweging’. Door 
de toegenomen turbulentie en afnemende stabiliteit rond en binnen organi-
saties is vanaf 1950 de aandacht voor veranderingen binnen organisaties 
en de manieren om dergelijke veranderprocessen te managen sterk toege-
nomen. Tot ongeveer het einde van de vorige eeuw konden organisaties 
nog redelijk volstaan met zich ‘aanpassen’ aan de omgeving op basis van 
enige mate van voorspelbaarheid over wat er ging gebeuren. De laatste ja-
ren zien we echter dat die voorspelbaarheid enorm is afgenomen. ‘We le-
ven in een VUCA-wereld’ is een veelgehoorde uitspraak die deze afname in 
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voorspelbaarheid kort omschrijft. VUCA staat voor Volatile (snel verande-
rend), Uncertain (onzeker), Complex (complex) en Ambiguous (vaag/dubbel-
zinnig). Deze term heeft zijn oorsprong in het Amerikaanse leger. Het werd 
gebruikt om de nieuwe globale context na de Koude Oorlog aan te duiden. 
Sinds de jaren 90 wordt het ook veelvuldig gebruikt in de literatuur over 
strategisch leiderschap. Hiermee gepaard gaat de groeiende  
interdependentie en samenwerking tussen bedrijven, overheden en het 
middenveld. Deze veranderingen hebben invloed op de manier waarop wij 
als learning professionals omgaan met strategisch ontwikkelen en leren in 
en om organisaties.

Laten we eens verder verkennen welke concrete wereldwijde trends invul-
ling geven aan de VUCA-wereld van vandaag.

3.5.2 Negen wereldwijde trends
Een artikel van het adviesbureau McKinsey & Company (2017) geeft hier-
aan een vernieuwde en meer gedetailleerde invulling. In drie overkoepelen-
de thema’s wordt uitleg gegeven over negen wereldwijde trends die het 
veld beïnvloed hebben op hoe organisaties vandaag de dag opereren. Ver-
der wordt in het artikel uitgelegd dat die trends elkaar onderling kunnen 
versterken, wat leidt tot extra onvoorspelbaarheid en disruptie. Al deze ver-
anderingen bieden uitdagingen voor de discipline van het verandermanage-
ment. We lichten hierna de door McKinsey genoemde drie overkoepelende 
thema’s en bijbehorende negen trends toe. Ook beschrijven we de impact 
op de veranderingsnoodzaak binnen organisaties en het daarbij behorende 
verandermanagement.

Het eerste thema beschrijft de groeiverschuivingen die op wereldwijde 
schaal plaatsvinden. Groei in landen gedraagt zich niet meer zoals voor-
heen. De financiële crisis van 2008-2009 heeft voor een kentering ge-
zorgd. Enige voorspelbaarheid is compleet verdwenen en de economische 
groeikansen zijn meer dan ooit verschoven naar ontwikkelingslanden. De 
uitdaging voor organisaties ligt vooral in het begrijpen hoe zij kunnen inspe-
len op dit veranderende speelveld. Binnen dit thema horen drie trends.

Trend 1: We zijn de traditionele globalisering voorbij
Enerzijds zien we groeiende sentimenten voor een drang naar nationalisa-
tie en anti-globalisering (bijvoorbeeld de brexit). Traditionele handel en ka-
pitaalstromen stagneren of lopen terug. Anderzijds is er een enorme groei 
van digitale producten en diensten. Ook zijn mensen mobieler dan ooit te-
voren, doordat ze meer dan ooit over de grens leven, maar ook door de 
enorme toename van virtuele connecties, sociale netwerken en internatio-
nale online aankopen. Organisaties proberen in te spelen op deze para-
doxale ontwikkelingen door de kracht van internationalisatie en globalisatie 
te combineren met het behoud van lokaal karakter en focus. Dat betekent 
dat het globaal kunnen concurreren met lokale precisie op internationale 
schaal blijft toenemen.

Trend 2: Van BRIC naar ICASA: de kracht van extreem grote markten
Lang is de focus op groei gevestigd geweest op de BRIC-landen. BRIC 
staat voor Brazilië, Rusland, India en China. Deze focus is echter verscho-
ven naar ICASA als de landen met het grootste groeipotentieel. ICASA 
staat voor India, China, Afrika en Zuidoost-Azië. De verwachting is dat de 
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komende tien jaar meer dan de helft van de wereldwijde groei uit deze  
landen en gebieden gaat komen. Voor veel internationaal opererende be-
drijven betekent dit een noodzakelijke heroriëntering op markten waarin zij 
actief willen zijn.

Trend 3: Grondstoffen: bestaat er een limiet?
Er zijn veel technologische oplossingen gekomen voor moeilijke uitdagin-
gen. Dat is een positieve ontwikkeling, maar onbedoeld hebben die oplos-
singen soms ook weer negatieve neveneffecten, bijvoorbeeld milieueffec-
ten. Deze negatieve bijeffecten zorgen weer voor meer creativiteit in het 
zoeken naar nieuwe oplossingen, wat de innovatie stimuleert. Maar dit kan 
ook ‘onverwachte’ neveneffecten veroorzaken en kansen bieden voor nieu-
we grondstoffen, en op die manier zorgen voor enorme verschuivingen bin-
nen een industrie.

Het tweede thema gaat in op een toenemende disruptie in de industrie. 
Met disruptie wordt hier vooral verwezen naar het feit dat in veel sectoren 
verschuivingen plaatsvinden, waardoor de verhoudingen in de sector totaal 
veranderen. Voorbeelden die genoemd worden, zijn de verschuivende 
machtsbalans tussen kopers en verkopers, veranderende concurrentiever-
houdingen en de verschuivende grenzen van industrieën. Binnen dit thema 
vallen de volgende drie trends.

Trend 4: De synergie-effecten tussen technologieën zijn explosief
Toeval of niet, we zien steeds meer dat het samenbrengen en combineren 
van technologische en digitale innovaties leidt tot een explosie van techno-
logische innovaties. In hoofdstuk 1 zijn voorbeelden hiervan besproken, zo-
als machine learning, 3D-printen, het mobiele internet en het internet der 
dingen. De effecten zijn nog niet helemaal te overzien, maar die zullen wel 
leiden tot grote verschuivingen binnen industrieën of het overbodig worden 
van industrieën.
Een voorbeeld van een nieuwe technologische innovatie is blockchain, een 
toepassing die vooral wordt gebruikt als een soort bank voor digitaal geld. 
Er zijn geen tussenpersonen (zoals bij een traditionele bank); het netwerk 
(de blockchain) vormt zelf het controlerende netwerk. Als blockchain suc-
cesvol werkt, zijn veel tussenpartijen (zoals een bank) dus niet meer nodig.

Trend 5: De consument bepaalt
De toenemende digitalisering heeft ervoor gezorgd dat de consument 
steeds vaker de bepalende stem heeft bij aankopen. Er is meer keuze en 
maatwerk voor consumenten mogelijk en zij kunnen producten vaak volle-
dig afstemmen op hun eigen wensen. De vraag is echter hoe lang consu-
menten bereid zijn om hiervoor een extra prijs (of premium) te betalen. Er 
is nu sprake van een interessante combinatie van een ‘opensourcemarkt’ 
waar alles tegen lage prijzen verkrijgbaar is, terwijl consumenten tegelijker-
tijd extra willen betalen voor nieuwe en exclusieve producten.

Trend 6: Revolutie in het ecosysteem
De modellen voor waardecreatie door bedrijven veranderen sterk. Traditio-
nele modellen van waardecreatie, zoals het lineaire value chain-model, ma-
ken plaats voor bedrijven die hun waarde geheel bouwen rond platforms 
als Microsoft, Google en Amazon. Een voorbeeld is de razendsnelle afna-
me van populariteit van de cd en de opkomst van platforms voor digitale 
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muziekdownloads. Ook ontstaan er zogenaamde any-to-any-bedrijfsmodel-
len zoals Alibaba, Uber en Airbnb. In die modellen bezit de organisatie zelf 
niets behalve een platform, maar dit platform brengt organisaties met el-
kaar in contact en verdient aan de zakelijke transacties die zo ontstaan.

Het derde thema gaat in op het nieuwe maatschappelijke contract of de 
nieuwe maatschappelijke afspraken. Bedrijven, overheid en het maat-
schappelijk middenveld werken niet langer meer geïsoleerd. Deze ontwikke-
ling is al langer gaande, maar de behoefte om nog meer samen te werken 
en samen kansen te creëren is groter dan ooit. Belangrijke opkomende  
issues kunnen anders niet opgelost worden. Binnen dit thema vallen de 
volgende drie trends.

Trend 7: De schaduwkant van vooruitgang
De enorme voortuitgang die in de laatste decennia geboekt is door digitali-
sering en technologie heeft ook een schaduwzijde. Cyberthreats zijn aan 
de orde van de dag en vormen een reëel gevaar voor elke organisatie. Het 
opbouwen van ‘digitale weerstand’ verdient alle aandacht en vereist goede 
samenwerking tussen organisaties en overheid.

Trend 8: Een veranderende middenklasse
Globalisatie en automatisering zorgen voor een polarisatie op de arbeids-
markt. In India en China neemt de middenklasse toe, door offshoring ont-
staat er een snel veranderende behoefte aan vaardigheden van medewer-
kers en een verschuiving van arbeid, het vertrouwen in de overheid neemt 
af en er ontstaat een sterkere drang naar nationalisatie, zoals tot uiting 
komt in de eerdergenoemde brexit. Tegelijkertijd neemt de polarisatie op 
het gebied van inkomsten en inkomensongelijkheid toe. Een steeds kleiner 
wordend deel van de wereldbevolking wordt steeds rijker.

Trend 9: Macro-economisch beleid en experimenten
De traditionele beleidsmaatregelen om de markt te reguleren lijken minder 
effectief te zijn in de huidige marktomstandigheden. Daardoor worden nieuwe 
maatregelen ingezet en wordt er geëxperimenteerd om groei te stimuleren, 
om te anticiperen op demografische veranderingen en om inkomensongelijk-
heid te beperken. Deze nieuwe beleidsmaatregelen hebben binnen organisa-
ties invloed op HRM, duurzame inzetbaarheid, toekomstige pensioenen,  
enzovoort. Bedrijven die goed inspelen op de nieuwe beleidsmaatregelen 
worden hiervoor beloond doordat zij beter gemotiveerde medewerkers kun-
nen aantrekken en behouden.

In eerste instantie lijken de genoemde wereldwijde thema’s en trends ver 
af te staan van dagelijkse ‘verandering’ in organisaties. Maar zij hebben 
wel degelijk invloed op hetgeen er gebeurt of gaat gebeuren in zowel grote 
als kleine organisaties, en zullen dan ook tot veranderingen leiden. Veel 
organisaties richten zich hierdoor op het agile ofwel flexibel organiseren 
om de continue verandering te kunnen hanteren. Agile betekent dat zowel 
gekeken wordt naar de juiste organisatiestructuur en organisatie inrichting 
(de hardware) als naar gedragsregels en organisatiecultuur (de software).

Een andere voorspelling is dat organisaties van de toekomst zich meer 
gaan organiseren in ‘netwerken’. Een voorbeeld hiervan is dat sommige or-
ganisaties werken met een vaste kern van medewerkers en daarnaast op 
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projectbasis samenwerken met externe professionals die voor een bepaal-
de tijd ingehuurd worden. Een ander voorbeeld is dat organisaties zichzelf 
zo inrichten dat medewerkers een procesfocus hebben en flexibel ingezet 
worden op projecten. Medewerkers werken zo niet meer continu en uitslui-
tend binnen één afdeling. Dit wordt agile werken genoemd. Hiërarchische 
lagen in organisaties zullen daardoor alleen nog maar worden ingericht 
daar waar ze waarde toevoegen. De lagen die geen waarde toevoegen zul-
len verdwijnen (Johansen, 2017). Dit betekent dat in een organisatie net-
werken zelfsturende teams zónder strikte hiërarchische aansturing voorko-
men naast afdelingen die nog wél een hiërarchische lijnaansturing hebben.

§  3.6 Verandermanagement: theorie en praktijk

De veranderende omgeving en trends laten duidelijk zien dat organisaties 
niet alleen continu alert moeten blijven en hierop moeten inspelen, maar 
ook dat zij proactief hun omgeving kunnen beïnvloeden. De versnelling, im-
pact en complexiteit van verandering is snel gegroeid. De aanpak en de 
methoden voor verandermanagement zijn hierin mee ontwikkeld en hebben 
zich er door de jaren heen op aangepast. Er zijn bijna net zo veel verander-
aanpakken als dat er verandermanagementboeken zijn. In de volgende 
subparagrafen lichten we een aantal invloedrijke aanpakken uit de theorie 
en praktijk toe.

3.6.1 Lewin
Een van de eerste theoretische grondleggers voor het bestuderen, begrij-
pen en uitleggen van verandering in organisaties was Kurt Lewin (1951). 
Hij stelde zich voor dat er binnen een organisatie twee krachten werkzaam 
zijn: die van de status quo en die van de verandering. Als de processen 
van verandering de status quo té veel verstoren ontstaat er weerstand bin-
nen de organisatie.
In het verlengde van deze visie onderscheidde hij drie veranderingsfasen. 
De eerste fase is de fase waarin de stabiliteit binnen de organisatie ver-
stoord wordt (unfreezing), bijvoorbeeld doordat het management aangeeft 
dat er problemen zijn met de winstgevendheid. De tweede fase (moving) is 
gericht op het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe gewenste si-
tuatie, bijvoorbeeld door hen nieuwe vaardigheden of gedrag te leren. De 
derde fase (refreezing) is bedoeld voor het bewerkstelligen van een nieuwe 
stabiele situatie door nieuwe werkinstructies in te voeren, de management-
stijl aan te passen of een nieuwe structuur in te voeren. Om zo’n verander-
proces te realiseren stelde Lewin een planmatige aanpak voor, waarbij de 
beoogde verandering zoveel mogelijk vooraf werd ontworpen en de imple-
mentatie zoveel mogelijk door de top van de organisatie als een operatie of 
project werd geleid.
Ondanks het feit dat Lewin organisatieverandering erg lineair benaderde en 
een veranderingsproces mogelijk wat simplistisch voorstelde als een stol-
lende of juist smeltende entiteit, heeft hij met zijn werk als voorbeeld  
gediend voor vele veranderingsadviseurs en organisatiewetenschappers. 
Gezien de toegenomen rol van L&D-professionals bij veranderprocessen 
(Massey & Walker, 1999; Mooijman, 2003b) is men hierna meer aandacht 
gaan besteden aan verschillende soorten veranderingen, veranderingsaan-
pakken, de effecten van deze aanpakken en de rol van leren daarbij.
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3.6.2 Kotter
John Kotter, professor aan de Harvard University, heeft uitgebreid onder-
zoek gedaan naar veranderingsprocessen in organisaties. Hij stelde een 
aantal fouten vast die gerelateerd zijn aan inspanningen om organisatie-
veranderingsprocessen door te voeren (zie tabel 3.3).

TABEL 3.3 Fouten bij veranderingsprocessen

veelvoorkomende fouten gevolgen

•  Het toestaan van een gevoel van zelfvoldaanheid
•  Er niet in slagen om een krachtige coalitie van  

leiders te formeren die het veranderingsproces  
begeleiden

•  Het onderschatten van de kracht van visie
•  Het onvoldoende communiceren van de visie
•  Het toestaan dat allerlei obstakels die visie  

blokkeren
•  Er niet in slagen kortetermijnresultaat te boeken
•  Het onvoldoende verankeren van veranderingen in de 

bedrijfscultuur

•  Nieuwe strategieën zijn onvoldoende  
geïmplementeerd

•  Overnamen leveren niet het verwachte resultaat op
•  Het proces re-engineering duurt te lang en kost te 

veel geld
•  Downsizing levert niet de verwachte  

kostenvoordelen op
•  Cultuurverbeteringsprogramma’s leveren niet het 

verwachte resultaat op

Het maken van een of meer van de genoemde fouten kan buitengewoon 
kostbaar zijn en grote consequenties hebben voor organisaties. Zo kan het 
zijn dat een organisatie er niet in slaagt om tijdig nieuwe producten of dien-
sten op de markt aan te bieden tegen concurrerende prijzen en/of kwaliteit. 
Dit kan leiden tot krimpende budgetten, ontslagen en grote onzekerheid en 
stress bij de overige werknemers. Veel van de genoemde fouten zijn echter 
te vermijden.

Kotter heeft acht fasen gedefinieerd voor het succesvol doorvoeren van 
grote veranderingen.
1 Maak duidelijk dat er sprake is van een zeer urgente situatie. Als er geen 

sprake is van een ‘vijf voor twaalf-gevoel’ zal het moeilijk zijn om het ma-
nagement op het juiste niveau te mobiliseren zodat het zich committeert 
om voldoende tijd en energie te stoppen in een veranderingsproces.

2 Stel een coalitie van leiders samen. Het is essentieel dat een team 
wordt samengesteld van leiders die genoeg macht hebben om verande-
ringsprocessen te leiden. Die leiders moeten in deze coalitie nauw sa-
menwerken. In geen enkele organisatie kan de algemeen directeur als 
enige veranderingsprocessen succesvol leiden.

3 Ontwikkel een visie en een strategie. Zorg ervoor dat een visie wordt ont-
wikkeld die richting geeft aan het veranderingsproces. Ook moeten er 
strategieën komen die erop gericht zijn deze visie te implementeren.

4 Communiceer de veranderingsvisie. Het is van groot belang dat de visie 
continu wordt uitgedragen en dat de coalitie van leiders voorbeeldge-
drag laat zien.

John kotter
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5 Zorg voor brede empowered action. Het is belangrijk dat er risico’s wor-
den genomen en dat er ruimte is voor onconventionele ideeën, activitei-
ten en acties. Verder moeten structuren en systemen worden aangepast 
die veranderingsvisies zouden kunnen ondermijnen.

6 Genereer het kortetermijnresultaat. Zichtbare verbeteringen in het re-
sultaat van de organisatie moeten worden gepland en gerealiseerd. 
Personen die aan deze resultaten hebben bijgedragen, moeten hier-
voor erkenning krijgen en worden beloond.

7 Consolideer het resultaat en genereer nog meer veranderingen. Het is 
essentieel dat behaald resultaat wordt behouden en dat het verande-
ringsproces wordt versterkt met nieuwe projecten, thema’s en personen 
die veranderingen kunnen leiden. Zorg dat je mensen aanneemt, ontwik-
kelt en promoot die in staat zijn veranderingsvisie te implementeren.

8 Zorg dat nieuwe benaderingen in de cultuur zijn verankerd. Betere resul-
taten worden bereikt door klantgerichte productie, alsmede door meer 
en beter leiderschap en effectiever management. De relatie tussen 
nieuw gedrag en het succes van de organisatie moet worden uitgedra-
gen in de organisatie.

In zijn boek XLR8 (2014) − waarbij xLR8 staat voor accelerate − benadrukt 
Kotter een nieuwere kijk op verandering die past bij de organisaties van 
vandaag: een meer agile manier, al eerder in dit hoofdstuk genoemd. Hij 
legt uit dat er binnen grotere organisaties twee kanten van managen van 
voortgang moeten kunnen samenwerken. Aan de ene kant ligt er nadruk op 
het continueren van de bedrijfsvoering binnen de meer traditionele hiërar-
chie, die zorgt voor stabiliteit en continuering. Aan de andere kant zou er 
een snelle acceleratie van vernieuwing en innovatie kunnen plaatsvinden 
door samen te werken met een flexibel netwerk van innovatie- en test-
teams. De traditionele organisatie ontmoet de nieuwe moderne organisatie 
onder één dak.

Kotter licht vijf principes en acht acceleratoren toe die aan dit duaal opere-
rend systeem (hiërarchie en netwerk) ten grondslag zouden moeten liggen. 
Deze sluiten aan bij zijn originele model dat hiervoor is omschreven en pas-
sen beter bij de huidige tijd van organiseren waarin de agile benadering 
centraal staat.

De vijf principes zijn:
1 Belangrijk in een veranderproces zijn veel mensen vanuit verschillende 

hoeken van de organisatie, niet alleen de mensen die aangesteld zijn 
om de verandering te leiden.

2 Er moet een ‘zal’-mindset zijn, geen ‘moet’-mindset.
3 De actie moet komen vanuit het hart en het hoofd, niet alleen vanuit  

het hoofd.
4 Er moet veel meer leiderschap komen, niet alleen meer management.
5 Er moet een onscheidbaar partnerschap zijn van hiërarchie en netwerk, 

niet alleen een uitgebreide hiërarchie.

vijf principes
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De acht acceleratoren zijn:
1 Creëer een gevoel van urgentie rond een grote kans.
2 Bouw en ontwikkel een begeleidende coalitie.
3 Vorm een verandervisie en strategische initiatieven.
4 Zet een netwerk van vrijwilligers op.
5 Faciliteer actie door barrières weg te halen.
6 Genereer (en vier) kortetermijnsuccessen.
7 Zorg voor duurzame acceleratie.
8 Institutionaliseer veranderingen.

3.6.3 Het invloedmodel van McKinsey
Naast het achtfasenmodel van Kotter voor ingrijpende verandering zijn er 
nog vele andere verandermodellen en -processen te noemen. Het transfor-
matieproces van McKinsey & Company, omschreven door Keller & Price 
(2011), benadrukt dat het belangrijk is om bij veranderprocessen te kijken 
naar zowel de prestatiekant (performance) van de verandering als de ge-
zondheidskant (health). Met gezondheid wordt vooral verwezen naar de  
organisatiecultuur en het gedrag. Deze zijn vaak voorspellend voor toekom-
stige prestaties.

Keller & Price leggen dit uit in het vijffasenmodel van duurzame verande-
ring:
1 Ambitie (vrije vertaling van Aspire): Waar willen we naartoe?
2 Assessment (Assess): Hoe klaar zijn we voor onze ambitie?
3 Architectuur (Architect): Wat moeten we doen om daar te komen?
4 Actie (Act): Hoe gaan we die reis managen?
5 Avanceren (Advance): Hoe blijven we voortgang maken en verder  

ontwikkelen?

Uit veel onderzoek is gebleken is dat 70% van alle transformaties faalt 
(Gleeson, 2017). In ongeveer tweederde van de situaties waarin transfor-
maties falen, komt dit door mindsets en daaraan gelinkt gedrag, aan de 
health-kant van duurzame verandering. Dat blijkt het moeilijkst te realise-
ren. Een aanzienlijk deel van het falen komt voort uit het feit dat mede-
werkers het niet eens zijn met de veranderingen, of er is een gebrek aan 
voorbeeldgedrag en support van het management en de leiders (bewust 
of onbewust). Het is daarom belangrijk om in de derde fase van duurzame 
verandering (Architect) goed na te denken over de vraag welke interven-
ties ontwikkeld en geïmplementeerd gaan worden, om uiteindelijk de 
transformatie te realiseren die gewenst is. McKinsey & Company introdu-
ceerde daarvoor een eenvoudige maar erg krachtige tool, gebaseerd op 
jaren van onderzoek en wetenschappelijke inzichten: het invloedmodel 
(zie figuur 3.21).
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Waarom werkt het?
Mensen spiegelen zich
aan individuen en 
groepen om hen heen
- soms bewust maar
soms ook onbewust.

Waarom werkt het?
Mensen zoeken over-
eenkomst tussen wat
ze geloven en doen –
geloof in het ‘waarom’
inspireert gedrag in lijn
met verandering.

Role modeling
“Ik zie dat mijn
leiders, directe 
collega’s en anderen
in de organisatie 
ander gedrag
vertonen.”

Creëren van begrip 
en overtuiging
“Ik begrijp wat er van 
me wordt gevraagd, 
het is logisch.”

Ontwikkelen
kennis en
vaardigheden
“Ik heb de
vaardigheden en
mogelijkheden om
me op de nieuwe
manier te gedragen.”

Versterken met 
behulp van formele 
mechanismen
“Ik zie dat onze 
structuren, systemen 
de verandering die 
van mij gevraagd
wordt, ondersteunen.”

Waarom werkt het?
“You can teach an old 
dog new tricks – 
het is mogelijk om te 
blijven leren, ook al 
zijn we heel ervaren.”

Waarom werkt het?
Consequenties voor 
gedrag zijn van belang 
om veranderingen te 
laten beklijven – 
helaas gaat dit vaak 
fout in organisaties.

“Ik zal mijn 
mindset en 

gedrag 
veranderen 

als…”

FIGUUR 3.21  Het invloedmodel

Bron: McKinsey Quarterly, 2016

Het invloedmodel is ontworpen rond de volgende kernvraag: ‘Ik verander 
mijn mindset en gedrag als…’, met daarbij antwoorden in vier categorieën, 
ofwel elementen waaraan je aandacht moet besteden:
1 …als ik begrijp wat er van mij gevraagd wordt en dit geloofwaardig is (a 

compelling story).
2 …als ik zie dat onze structuren, processen en systemen de veranderin-

gen die mij gevraagd worden door te voeren ondersteunen (reinforce-
ment mechanisms).

3 …als ik de vaardigheden en mogelijkheden heb om mijzelf op deze nieu-
we manier te gedragen (skills required for change).

4 …als ik mijn managers, leiders en collega’s zich ook anders zie gedra-
gen (role modeling).

Deze vier categorieën zijn weergegeven in de visualisatie van het model in 
figuur 3.21. Onderzoek van McKinsey & Co heeft aangetoond dat ieder ele-
ment van het invloedmodel een krachtige bijdrage levert aan het succes van 
een transformatie. Zo bleek dat de kans op succes van een transformatie 

Invloedmodel
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4,1 keer zo groot was voor organisaties die goed voorbeeldgedrag in de or-
ganisatie lieten zien. Het hebben van een geloofwaardig verhaal zorgde voor 
een 3,7 keer zo grote kans op succes. De kans op succes was 4,2 maal zo 
groot als er ook een goede ondersteunende infrastructuur was ontwikkeld. 
Het ontwikkelen van de juiste vaardigheden om met de verandering te kun-
nen omgaan zorgde voor een 2,4 keer zo grote kans.

Een geloofwaardig verhaal (compelling story)
Mensen zoeken congruentie tussen datgene wat ze geloven en datgene 
wat ze doen. Het veranderen van gedrag gaat eenvoudiger als het hart ook 
gewonnen is. De kans dat ze zullen handelen in lijn met de verandervisie is 
het grootst als ze ook geloven dat er een goede reden is voor de verande-
ring. Dit element lijkt in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vaak 
blijkt dat leiders die de transformatie leiden, denken dat de reden voor ver-
andering duidelijk genoeg is voor iedereen.
Voor henzelf is het een duidelijk verhaal, maar dat wil niet zeggen dat het 
voor alle collega’s − die allemaal vanuit verschillende invalshoeken naar 
hetzelfde verhaal kijken – even duidelijk is.
Onderzoek laat zien dat wij vaak onderschatten wat anderen weten als het 
voor onszelf helder is. Om die reden is het belangrijk om een duidelijk ver-
haal te hebben over het ‘waarom’ van de verandering. McKinsey noemt 
hier bijvoorbeeld de change story van de CEO. Als de leider in de organisa-
tie in een verhaal duidelijk kan uitleggen waar de organisatie vandaan 
komt, wat de context is voor de verandering en welke inspirerende visie er 
ligt voor de organisatie, dan is het voor stakeholders beter te begrijpen, 
maar ook beter uit te leggen. Verhalen zijn heel krachtig en zijn gemakkelijk 
te herinneren.
Het hebben van een goed verhaal of reason to believe is de belangrijkste 
basis om deze categorie goed tot haar recht te laten komen. Vervolgens is 
het belangrijk om na te denken welke communicatiemiddelen of -kanalen 
gebruikt kunnen worden om de kernboodschappen van het veranderverhaal 
de organisatie in te sturen. Voorbeelden zijn wekelijkse townhall meetings, 
intranet, persoonlijke meetings tussen leiders en stakeholders, viral mar-
keting, leaflets en posters.

Ondersteunende infrastructuur (reinforcement mechanisms)
Als er een inspirerend verhaal is en een overtuigende reden om gedrag te 
veranderen, dan zal enige aanzet tot verandering snel tenietgedaan worden 
als de infrastructuur in de organisatie daar niet bij aansluit. Met infrastruc-
tuur worden het beleid, de processen zoals performancemanagement en 
beloning, maar ook de (werk)systemen bedoeld, zoals IT en de manier van 
werken. Als het bijvoorbeeld gewenst is dat er een scherpere focus op kwa-
liteit komt en de gewenste gedragsverandering is dat medewerkers meer-
dere functionele disciplines betrekken voor de ontwikkeling van een pro-
duct, maar de teams tegelijkertijd worden afgerekend op efficiency en 
snelheid van leveren, dan ontstaat er mogelijk een conflict. De perfor-
mance-indicatoren, waarop mensen afgerekend worden, zullen dan afge-
stemd moeten worden op het gewenste gedrag.
Een ander voorbeeld is een bedrijf dat flexibel werken en thuiswerken wil 
ondersteunen. De gewenste gedragsverandering is dat medewerkers niet 
focussen op aanwezigheid, maar op de kwaliteit van het te leveren resul-
taat, dat ook behaald kan worden door flexibel te werken. Als in de praktijk 
echter toch blijkt dat de hardnekkige waarde van aanwezigheid meer  
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gewaardeerd wordt of dat belangrijke beslissingen vaak face to face op 
kantoor genomen worden, dan zal flexibel werken niet snel succesvol wor-
den. In plaats daarvan zullen heldere afspraken gemaakt worden over be-
langrijke meetings, bijvoorbeeld wanneer deze gehouden worden en of er 
een telefonische variant mogelijk is.
Andere voorbeelden die in deze categorie vallen zijn: 360 graden feedback-
mechanismen, communicatieplannen, het officieel aanstellen van team-
challengers en dagelijkse routines van werken, bijvoorbeeld check-ins.

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden (skills required for change)
Verandering van gedrag is een combinatie van ‘wil’, maar ook van ‘skill’ 
(vaardigheid). Als de wil er is, maar de vaardigheden ontbreken om daad-
werkelijk anders te werken, dan zal de transformatie niet succesvol zijn.  
Dit gaat verder dan alleen het ontwikkelen van een nieuwe vaardigheid: het 
gaat er ook om te begrijpen wat precies de verwachtingen zijn. Hoe ziet 
‘goed’ er eigenlijk uit in de ‘nieuwe wereld’ waar we als organisatie naartoe 
willen? Bij deze categorie gaat het in feite om het creëren van bewustwor-
ding en inzicht, gecombineerd met het ontwikkelen van nieuwe vaardighe-
den. Andere interventies in deze categorie zijn onder andere integreren in 
bestaande trainingsprogramma’s, de ontwikkeling van nieuwe trainingspro-
gramma’s en coaching on the job door feedback.

Voorbeeldgedrag van leiders (role modeling)
Van jongs af aan leren we nieuwe dingen, bijvoorbeeld door gedrag van an-
deren te kopiëren: van onze ouders, zussen, broers, klasgenootjes, lerares-
sen, enzovoort. Dit gaat soms bewust, maar ook heel vaak onbewust. Vaak 
wordt voorbeeldgedrag uitgelegd als iets wat in organisaties door meer se-
nior leiders gedaan moet worden, wellicht direct in de lijn, door degenen 
met de beste zichtbaarheid. Een van de drijvende factoren hierbij is dat 
deze mensen ook invloed hebben op de beoordeling van werknemers. Die 
invloed is er zeker, maar er is veel meer wat gedrag van medewerkers beïn-
vloedt: voorbeeldgedrag van anderen in de organisatie heeft invloed −  
gedrag van directe collega’s, maar ook indirect gedrag, gedragen door de 
cultuur van de organisatie. Brassey (2011) laat zien dat bijvoorbeeld senior 
leiders, of zij nu fysiek dichtbij of veraf staan, enorm veel invloed hebben 
op gedrag van medewerkers. Deze invloed vindt zijn weg via diverse proces-
sen: verbaal, non-verbaal en/of gedragen via de organisatieomgeving,  
bijvoorbeeld via mond-tot-mondoverdracht van iets wat anderen hebben ge-
observeerd. Ook andere rolmodellen kunnen veel invloed uitoefenen. Niet 
zozeer hiërarchische leiders, maar ook informele leiders (bijvoorbeeld opi-
nieleiders) kunnen veel invloed uitoefenen door hun mening te verspreiden 
of simpelweg door hun gedrag te veranderen. Andere voorbeelden in deze 
categorie zijn onder andere leiders die het goede voorbeeld geven, inter-
venties om een sterk en op elkaar afgestemd topteam te krijgen, het zicht-
baar maken van de acties van het topteam (wat kan overlappen met de an-
dere drie kwadranten), het vieren van successen, actief gebruik van een 
netwerk van collega’s die de verandering willen ondersteunen, persoonlijk 
mentoring, sponsoring, enzovoort.

3.6.4 Een agile benadering bij veranderingsmanagement
De invloed van de VUCA-omgeving en wereldwijde trends op organisaties is 
dusdanig dat veel organisaties zichzelf zo gaan inrichten en organiseren dat 
zij flexibel en snel kunnen reageren op veranderingen die op hen afkomen. 
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Een populaire term hiervoor is dat organisaties agile moeten worden. Dit 
houdt in dat een organisatie zichzelf snel moet kunnen vernieuwen, aan-
passen en veranderen, en succesvol moet zijn in een snel veranderende 
omgeving. Dit betekent niet dat er helemaal geen sprake mag zijn van sta-
biliteit in een organisatie en dat alles maar ‘flexibel’ moet zijn. Het vereist 
dat een organisatie succesvol ageert tussen enerzijds een stabiele basis 
en anderzijds een flexibele schil die kan meebewegen met de veranderin-
gen die op haar afkomt, zodat zij daarop snel kan inspringen en kan overle-
ven in de nieuwe omgeving. Voor nieuwe start-ups is deze manier van  
werken al vanzelfsprekend. Ook grotere organisaties gaan steeds meer op 
deze manier werken, bijvoorbeeld ING en Buurtzorg die met zelfsturende 
teams werken. Veranderingsmanagement hoeft hierdoor op zich niet te 
‘veranderen’: eerdergenoemde benaderingen over verandering zijn nog 
steeds relevant. De invulling van verschillende onderdelen zal zich echter 
moeten aanpassen aan de vernieuwde omgeving. Als we het invloedmodel 
als voorbeeld nemen: role modelling zal nog steeds belangrijk blijven, maar 
de invulling van role modelling zal aangepast moeten zijn aan de doelstel-
lingen van de agile organisatie. Zo kan ook een aantal onderdelen van ver-
anderingsmanagement gedigitaliseerd worden en aangepast worden aan de 
doelstellingen van de agile organisatie.

Organisaties moeten zich in deze tijd continu aanpassen aan hun omge-
ving, waardoor verandering aan de orde van de dag is. Het omgaan met 
verandering vereist een flexibele mindset van medewerkers. Het bouwen 
van een organisatiecultuur waarin leren centraal staat, is de beste garantie 
voor een succesvolle verandering. Recent onderzoek door de Georgetown 
University in samenwerking met Tupperware heeft aangetoond dat het cre-
eren van een organisatiecultuur waarin het maken van fouten en het leren 
van fouten centraal staat, gerelateerd is aan het zelfvertrouwen van mede-
werkers en betere prestaties. Zelfvertrouwen hangt samen met de presta-
tie in de organisatie.

Een organisatiecultuur waarin het oké is om fouten te maken, zolang er 
maar van deze fouten geleerd wordt, heet een groeimindsetcultuur. Carol 
Dweck is als onderzoeker en professor de eerste geweest die hierin meer 
inzicht gegeven heeft (zie ook hoofdstuk 1). Verwacht wordt dat de komen-
de jaren steeds meer onderzoek zal aantonen dat vaardigheden als emoti-
onele weerbaarheid belangrijke basisvaardigheden in organisaties worden 
om te kunnen omgaan met verandering en een agile werkomgeving (Johan-
sen, 2017).

3.6.5 Organisatieverandering versus organisatieontwikkeling
In het verleden is veel gediscussieerd over wat het verschil is tussen de 
begrippen organisatieverandering en organisatieontwikkeling. Zo zou orga-
nisatieontwikkeling een minder rigoureuze transformatie inhouden.
Organisatieverandering daarentegen zou meer van toepassing zijn wanneer 
er een dringende behoefte aan verandering was in de organisatie en het 
roer echt om moest. Dit moest vaak relatief snel gebeuren en er werd dan 
intensief gewerkt aan zowel structuur als gedragsverandering. De afgelo-
pen jaren is verandering echter een inherent onderdeel van de organisatie 
geworden. Niets is stabiel in organisaties, en de veranderspier is inge-
bouwd in de dagelijkse gang van zaken. Dit past ook bij het concept van 
organiseren dat eerder genoemd is: de agile organisatie. Ondanks het feit 

agile

veranderings
management

flexibele  
mindset

groeimindset
cultuur

Organisatie
ontwikkeling

Organisatie
verandering



 ORGANISATIES EN ORGANISATIEVERANDERING  113

3

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

dat verandering een inherent onderdeel van een organisatie is geworden, 
wordt er bij dit soort processen toch vaak hulp van buitenaf ingeschakeld. 
Dit wijst er onder meer op dat verandering niet eenvoudig is, zoals al eer-
der genoemd, en dat een blik op afstand – die vaak door externe partijen 
gefaciliteerd wordt – noodzakelijk is voor een succesvol verloop. Een kriti-
sche noot bij dit vraagstuk wordt gegeven door professor Steven ten Have, 
die in Nederland een expert is op het gebied van veranderen in organisa-
ties. In een van zijn laatste publicaties, Reconsidering Change Management 
(2016), biedt hij een kritische reflectie op de change management-indus-
trie en de noodzaak om verandering in organisaties meer evidence-based 
(gebaseerd op wetenschap) te benaderen.

§  3.7 De rol van de L&D’er bij organisatieverandering

In dit hoofdstuk is kennisgemaakt met trends, invloeden op verandering en 
verandermanagement. Ook is een vooruitblik gegeven op verandering in de 
toekomst. De kunst en kunde van verandermanagement komen samen. In 
de toekomst zal het steeds vaker gaan om het flexibel kunnen omgaan met 
verandering en het kunnen veranderen tijdens veranderprocessen. Emotio-
nele weerbaarheid, agility en continu leren zijn onderwerpen die geïnte-
greerd moeten worden in veranderprocessen in organisaties, willen zij klaar 
zijn voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is het leven lang leren-den-
ken, dat in hoofdstuk 1 is beschreven.

De L&D-professional speelt een belangrijke rol in het veranderproces. Niet 
alleen zal deze moeten nadenken over het orkestreren van het proces (zo-
als hierna besproken wordt), ook moet de L&D-professional continu blijven 
inschatten hoe de verschillende krachtenvelden in de organisatie actief  
zullen zijn voor, tijdens en na een veranderingstraject. Zo zullen er altijd 
groepen werknemers of stakeholders vóór de verandering zijn, maar tege-
lijkertijd zullen anderen tegen zijn of neutraal. Het blijven inschatten van 
deze krachtenvelden en er adequaat op reageren, is een van de kerntaken 
van de L&D’er. Hierna lichten we een aantal voorbeelden toe.

3.7.1 stakeholder mapping
Zoals hiervoor al duidelijk is geworden, zijn er veel verschillende actoren 
die belangrijke rollen (kunnen) spelen bij het succesvol managen van veran-
dering. We gaan nu dieper in op de rol van stakeholders en change champi-
ons. Er zijn altijd belanghebbenden bij een verandertraject, of mensen die 
invloed kunnen uitoefenen op het veranderproces: de stakeholders. Het is 
belangrijk om die stakeholders te kennen en goed in kaart te brengen in 
welke mate zij invloed kunnen uitoefenen op het verandertraject.

Een matrix is een handige en eenvoudige tool om de lijst van stakeholders 
te segmenteren, ofwel te prioriteren, en op die manier effectief te integre-
ren in het veranderproces. In deze matrix wordt op de verticale as de mate 
van macht of invloed weergegeven en op de horizontale as de mate van in-
teresse of belang. Vervolgens kunnen de stakeholders van het verande-
ringsproces in de matrix weergegeven worden als hoog of laag op de as 
van invloed, en hoog of laag op de as van belang. Stakeholders die veel in-
vloed kunnen uitoefenen op het veranderproces en die tevens veel interes-
se in of belang bij het project hebben, zijn de stakeholders die een hoge 
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mate van aandacht verdienen van het projectteam. Het is belangrijk om 
deze nauwkeurig te ‘managen’, te begrijpen in welke mate ze op de hoogte 
gehouden moeten worden en waarin ze gevolgd moeten worden als het 
gaat om hun positie ten opzichte van het veranderproces.

Stakeholders die weinig macht of invloed kunnen uitoefenen, maar wel 
zeer geïnteresseerd zijn in of belang hebben bij het project, moeten geïn-
formeerd blijven. Het is belangrijk te beseffen dat de mate van macht en 
interesse van stakeholders in de loop van de tijd kan veranderen. Het is 
dus goed om je te realiseren dat ‘verwaarlozing’ van bepaalde stakehol-
ders op de langere termijn nadelig kan zijn voor het project als belangen 
veranderen. Stakeholders die veel macht kunnen uitoefenen maar weinig 
interesse hebben, moeten ‘tevreden’ gehouden worden, zodat ze hun 
macht of invloed niet op de verkeerde manier uitoefenen en het project mo-
gelijk geschaad wordt. Ten slotte moeten stakeholders die weinig macht en 
weinig belang hebben in de gaten gehouden worden, om de reden die al is 
genoemd: om proactief te kunnen inspelen op veranderingen in verhoudin-
gen en dus verschuivingen in stakeholdersegmentatie.

Tevreden
houden

Op de hoogte
Monitor

(minimale
inspanning)

Manage
dichtbij

M
ac

ht

Interesse

Laag Hoog

Laag

Hoog

Bron: www.mindtools.com, gebaseerd op Mendelow, 1991

FIGUUR 3.22  Stakeholder matrix 

3.7.2 Verandermanagement door een netwerk van change 
champions

Naast de stakeholders en het managen ervan is er ook een andere kijk op 
het ‘indirect’ managen van verandering, namelijk via het netwerk van change 
champions. In elke organisatie bestaan formele organisatie- en hiërarchi-
sche structuren, maar daarnaast bestaan er ook informele organisatiestruc-
turen. Degenen die formeel de leiding hebben, hebben niet altijd de formele 
‘macht’. Het netwerk van change champions is een belangrijk instrument 

change  
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om in te zetten bij organisatieverandering en bestaat uit collega’s die en-
thousiast zijn over de verandering, die heel graag het veranderingsproces 
willen ondersteunen, maar die ook informele invloed hebben in de organisa-
tie. Die informele invloed staat volledig los van hun formele hiërarchische 
positie in de organisatie. Vaak zijn change champions collega’s die gemak-
kelijk toegang hebben tot grotere groepen collega’s, vanwege hun rol, maar 
ook vanwege hun informele invloed en geloofwaardigheid die zij bij grotere 
groepen collega’s hebben. Het is verstandig om deze collega’s aan te wijzen 
en ze te vragen onderdeel te worden van het verandertraject. De relatie kan 
twee kanten op werken: zij kunnen helpen de boodschap verder in de organi-
satie uit te dragen, en daarnaast kunnen zij helpen datgene wat zij in de or-
ganisatie opvangen terug te spelen naar het verandermanagementteam. 
Deze relatie moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen: een oprechte 
relatie tussen het verandermanagementteam en de rest van de organisatie 
moet gewaarborgd worden. Met andere woorden: er is echt sprake van twee-
richtingsverkeer.

3.7.3 De rolverandering van HR-professional naar interne 
consultant

Verandering in organisaties is geen sinecure. Het resultaat is vaak niet  
optimaal en het is erg lastig om verandering succesvol te implementeren. 
Onderzoek van Keller & Price (2011) laat zien dat 70% van alle verande-
ringsinitiatieven niet slaagt in het succesvol bereiken van de doelstellin-
gen. De oorzaak van het niet slagen van verandering ligt voor meer dan 
70% aan het gedrag in de organisatie, zoals weerstand van werknemers 
tegen verandering, maar ook het gebrek aan ondersteuning van de veran-
dering door het management. Binnen het invloedmodel is hier eerder in dit 
hoofdstuk uitgebreid aandacht aan besteed.

De HR-professional heeft een unieke rol in het managen en leiden van het 
veranderproces, om twee belangrijke redenen. HR heeft een belangrijke rol 
als interne consultant en zogenaamde businesspartner van het leider-
schapsteam. In die rol kan de HR-businesspartner de rol van adviseur op 
zich nemen door veranderprocessen te managen, het leiderschapsteam 
een spiegel voor te houden en als facilitator en coach op te treden gedu-
rende het veranderproces. Daarnaast − ook al implementeert ‘de lijn’ − 
ontwikkelt en implementeert HR de vele HR-processen die belangrijk zijn 
bij het ondersteunen van gedragsverandering, zoals beoordelingsproces-
sen, beloningsprocessen, werknemer-ervaring, employer branding, maar 
ook het opleiden van en het leren door werknemers.

In zijn boek Change Champions (1996) heeft Dave Ulrich deze rol voor HR 
als change agent expliciet omschreven. Ulrich brengt veranderinitiatieven 
onder in drie categorieën, waarbij HR-professionals als change agents een 
belangrijke rol spelen:
1 initiatieven zoals het implementeren van nieuwe programma’s, projecten 

of procedures;
2 procesveranderingen, bijvoorbeeld efficiency- en managementverbeter-

processen;
3 culturele veranderprogramma’s inclusief een nieuwe definitie van leider-

schapsstandaarden.

weerstand

change agent
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De verschillende rollen van de HR-professional zijn de volgende.
• Catalyst/Champion/Sponsor: De HR-professional zorgt dat culturele ver-

andering in elke belangrijke managementdiscussie besproken wordt, en 
meegenomen wordt in elke beslissing en verdere implementatie van het 
verandertraject.

• Facilitator: De HR-professional houdt een spiegel voor en brengt het 
‘outside in-perspectief’. Faciliteert verandering, maar is ook adviseur en 
counselor van het management in het verandertraject.

• Designer: HR-professionals spelen een belangrijke rol in het herontwik-
kelen en -ontwerpen van ondersteunende HR-processen en -systemen 
voor de transformatie. Daarmee lopen ze voorop in het veranderingspro-
ces en hebben ze een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van de 
verandering.

• Rolmodel: Gezien de belangrijke rol die HR speelt in het leiden en onder-
steunen van de verandering, zal HR zelf ook het goede voorbeeld moe-
ten geven binnen de eigen functie. Dit is een niet te onderschatten  
element van de rol in het veranderproces, ook om het management en 
de change champions mede aan boord te krijgen.

3.7.4 Ethische dilemma’s van de L&D’er in veranderprocessen
Verandermanagement is nooit eenvoudig en het brengt vaak complexe 
vraagstukken met zich mee. De verandering die bewerkstelligd moet wor-
den heeft immers soms impact op verschillende ‘actoren’ in en om de  
organisatie. De ‘veranderleider’ heeft een belangrijke rol, onder meer om-
dat hij zowel in detail als op afstand naar het veranderproces kan kijken en 
actie kan ondernemen.

In Nederland bestaat een netwerk voor L&D-professionals: NVO2. Dit net-
werk heeft in maart 2017 een nieuwe gedragscode vastgesteld waarin aan-
dacht is voor de ethische aspecten van het vak, wat expliciet wordt vermeld. 
Alle leden van de NVO2 committeren zich aan de inhoud van deze beroeps-
code. Het is een goede leidraad voor het uitoefenen van het vak van de 
L&D’er, ook voor wat betreft reflectie over verandermanagement. Deze code 
wordt behandeld in hoofdstuk 14 en is te vinden op de website van de NVO2  
(https://nvo2.nl/nvo2/beroepscode).

nvO2

https://nvo2.nl/nvo2/beroepscode
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Samenvatting

Organisaties
We onderscheiden vier gebieden van effectiviteit.

Vormen van organisaties
• Structurering is een vraagstuk van arbeidsverdeling en coördinatie.
• Er zijn traditionele en moderne organisatievormen.

Management en besturing van organisaties
• We onderscheiden drie managementniveaus.
• We onderscheiden beleidsformulerende en beleidsuitvoerende taken.
• We onderscheiden drie soorten beslissingen in een organisatie.
• Mintzberg onderscheidt drie groepen van rollen bij het management.
• Positief leiderschap wordt steeds belangijker in het digitale tijdperk.
• Er zijn negen vereisten aan een toekomstbestendige organisatie.

Strategievorming
• De omgeving van een organisatie bestaat uit partijen en omgevings-

invloeden.
• In tijden van disruptie en innovatie krijgen moderne strategievorming en 

strategische planning steeds meer een ‘open’ karakter.

Verandermanagement: revolutie versus evolutie
• We leven in een VUCA-wereld.
• Er worden negen wereldwijde trends beschreven die organisaties beïn-

vloeden. Deze trends zorgen voor een hoge mate van disruptie en on-
voorspelbaarheid.

Verandermanagement: theorie en praktijk
Invloedrijke aanpakken uit het verandermanagement zijn het driefasenmo-
del van Lewin, het achtfasenmodel van Kotter, het invloedmodel voor ge-
dragsverandering in organisaties van Keller & Price, en de agile benadering 
bij veranderingsmanagement.

De rol van de L&D’er bij organisatieverandering en verandermanagement
• De L&D-professional speelt een belangrijke rol in het veranderproces.
• Bij organisatieverandering spelen krachtenvelden een belangrijke rol. 

Modellen die daarbij gebruikt worden, zijn stakeholder mapping, het ma-
nagen van verandering door een netwerk van change champions en de 
rol van de HR-professional als interne consultant bij verandering.
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4 
Strategisch en duurzaam 
HRM en L&D
Peggy De Prins
Eric Mooijman

4.1 Leren en opleiden binnen een ruimere HR-context
4.2 Van strategisch naar duurzaam HRM
4.3 HR-rollen en verantwoordelijkheden
4.4 Inrichting en organisatie van HR-organisaties
4.5 L&D: definities en verschijningsvormen
4.6 Historische ontwikkeling van L&D 
4.7 Strategisch L&D versus duurzaam L&D
4.8 Inhoud en vorm van L&D-plannen
4.9 Aanpak voor het opstellen van L&D-plannen

Ondernemingen hanteren strategieën en visies van human resource ma-
nagement (HRM) en Learning & Development (L&D) in een poging slagvaar-
dig te reageren op een steeds veranderende omgeving. In dit hoofdstuk is 
aandacht voor twee actuele HRM-visies: een bedrijfseconomische visie en 
een duurzaamheidsvisie, die elkaar niet per se uitsluiten. Als een organisa-
tie té bedrijfseconomisch gefocust is, dan ontstaat er automatisch meer  
behoefte aan een duurzaamheidsfocus. Op die manier zoeken veel organisa-
ties vandaag de dag naar de juiste positionering van het HRM- en L&D- 
beleid om aan te sluiten bij de eisen van de organisatiestrategie, bij het  
belang van de individuele medewerker en bij de maatschappelijke ontwikke-
lingen. Deze zoektocht komt naar voren bij invulling van HRM en L&D-rollen, 
de invulling en keuzes van tools en bij het aantonen van de toegevoegde 
waarde van HRM en L&D. Na een historisch overzicht van de basisinzichten 
en evoluties binnen HRM en L&D is aandacht voor ontwikkelingen op het ge-
bied van strategisch en duurzaam HRM en L&D en wordt een aanpak gepre-
senteerd om L&D-plannen op te stellen en te implementeren.



122 DEEL 1 DE CONTExT VAN LEREN EN ONTWIKKELEN

4

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v

§  4.1 Leren en opleiden binnen een ruimere HR-context

Over het algemeen wordt het George Orwell-jaar 1984 beschouwd als het 
geboortejaar van HRM. We verwijzen naar het verschijnen van boeken van 
Beer et al. (1984): Managing Human Assets, en Fombrun et al. (1984): 
Strategic Human Resource Management. Deze boeken waren in feite be-
doeld om de MBA-programma’s op het terrein van HRM aan respectievelijk 
de universiteit van Harvard en die van Michigan te positioneren en te pro-
moten. Met een zeker cynisme zou men dus kunnen stellen dat de intro-
ductie van het strategisch HRM-denken in Europa vooral het gevolg is van 
de concurrentiestrijd tussen twee vooraanstaande Amerikaanse business 
schools. De term HRM werd sindsdien wereldwijd geïntroduceerd en ook in 
onze contreien opgepikt. HRM verving hiermee klassiekere termen als  
personeelsbeleid, -beheer of -management.

4.1.1 Basisideeën van HRM
Globaal genomen typeerden de nieuwere strategische HRM-denkbeelden 
zich vooral door de volgende vier kenmerken.
1 Het idee dat mensen geen kostenpost vormen voor de organisatie, maar 

juist baten zijn. Werknemers vormen een bron van opbrengsten waarin 
moet worden geïnvesteerd en waarmee zorgvuldig omgegaan dient te  
worden. Dit idee steunt niet zozeer op humanistische overwegingen, maar 
veeleer op strikt zakelijke argumenten. Verondersteld wordt dat deze visie 
de beste garantie biedt voor rendement en effectiviteit van de werknemer.

2 De verticale integratie: het HR-beleid moet afgestemd zijn op (fit) of pa-
rallel lopen met (aligned) de strategie van de onderneming. Enerzijds is 
de bedrijfseconomische context bepalend voor de inzet van mensen,  
anderzijds kunnen kwaliteiten van mensen bepalend zijn voor wat strate-
gisch gezien wenselijk en haalbaar is (zie figuur 4.1).

3 De horizontale integratie: de onderlinge afstemming van afzonderlijke 
HRM-instrumenten leidt ertoe dat deze synergetisch bijdragen aan de 
verbetering van het prestatievermogen van de organisatie. Anders gefor-
muleerd: instrumenten van werving en selectie, beloning, beoordeling, 
job design, ontwikkeling, opleiding, enzovoort moeten onderling consis-
tent zijn en elkaar versterken (zie figuur 4.1).

4 De integratie van personeelsbeleid in het lijnmanagement: de HR- 
afdeling moet de HR-verantwoordelijkheden van de lijnmanagers  
ondersteunen, niet vervangen.

Strategie van de 
organisatie

In- en uitstroom Loopbanen Opleiden en 
ontwikkelen Beoordelen Belonen Job design

Verticale integratie

Horizontale 
integratie

FIGUUR 4.1  Basisideeën van verticale en horizontale integratie

Strategisch 
hrMdenken

hrM 
denkbeelden
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Zoals uit figuur 4.1 duidelijk wordt, kunnen er verschillende HR-prakijken of 
functionele domeinen worden onderscheiden. Afhankelijk van de bron zullen 
deze praktijken nog aangevuld worden met andere thema’s (bijvoorbeeld 
overleg en medezeggenschap) of anders benoemd of geframed worden. De 
volgende opsomming is daarom slechts exemplarisch.
1 In- en uitstroom. Alle activiteiten die te maken hebben met het werven, 

het selecteren en de introductie van nieuwe personeelsleden in de orga-
nisatie, en ook het begeleiden van personeel dat de organisatie verlaat, 
zoals outplacement en exitgesprekken.

2 Loopbaanontwikkeling. Deze component heeft betrekking op mogelijkheden 
en faciliteiten voor loopbaanplanning, -coaching en -ondersteuning. Belang-
rijke instrumenten en voorzieningen hiervoor zijn: uittekenen van loopbaan-
trajecten, investeren in loopbaancoaching en loopbaangesprekken, inves-
teren in een mentorsysteem, versterken van loopbaancompetenties.

3 Opleiden en ontwikkelen. Alle activiteiten en faciliteiten die betrekking 
hebben op leren: investeren in vaststellen van opleidings- en ontwikke-
lingsnoden, uittekenen van resultaatgerichte opleidings- en ontwikke-
lingsplannen. Leren is hierbij meer dan alleen het volgen van cursussen 
en opleidingen. Leren gebeurt ook dagelijks op de werkvloer. Dit wordt 
ook wel werkplekleren genoemd: werkend leren en lerend werken.

4 Beoordeling. Het geheel van activiteiten die zijn gericht op het beoorde-
len, begeleiden en ontwikkelen van menselijke talenten en prestaties. 
Instrumenten en systemen daarvoor zijn onder andere functionerings- en 
feedbackgesprekken, personeelsevaluatie en performancemanagement.

5 Beloning. In een total reward-benadering wordt het aspect verloning bre-
der getrokken dan enkel salaris en arbeidsvoorwaardelijke voordelen. 
Erkenning van prestaties en van de waarde die de medewerker voor het 
bedrijf levert kan ook niet-monetair zijn, bijvoorbeeld door het aanbieden 
van ontwikkelkansen. Belangrijke beloningscriteria zijn interne billijkheid 
en externe competitiviteit. Interne billijkheid verwijst naar vergelijking 
tussen functies of competentieniveaus binnen één enkele organisatie. 
Het betreft de vraag of het loon het relatieve belang van de vereiste ta-
ken, vaardigheden, verantwoordelijkheden en andere vereisten in de  
organisatie op een billijke manier weerspiegelt. Externe competitiviteit 
heeft op haar beurt te maken met vergelijking tussen organisaties.

6 Job design. Het samenstellen van banen en het bewaken van de kwali-
teit ervan. Kwaliteitsvolle jobs worden gekenmerkt door een evenwicht 
tussen werkbelasting (moeten) en draagvermogen (kunnen). Wat wordt 
er allemaal verwacht in de job? Hoe hoog wordt de lat gelegd? Welke 
problemen komen voor in de job? En welke regelruimte of mogelijkheden 
worden geboden om redelijkerwijs met deze verwachtingen en proble-
men om te gaan?

Een volgend uitgangspunt in figuur 4.1 is dat de genoemde HR-prakijken 
het best verticaal én horizontaal geïntegreerd zijn. De basisaanname is dat 
hoe duidelijker en consistenter de gevoerde HR-praktijken op elkaar zijn  
afgestemd én in lijn liggen met de bedrijfsstrategie, hoe meer effect ze zul-
len sorteren. Voert een bedrijf een innovatiestrategie, dan moet dit met an-
dere woorden terug te zien zijn in de verschillende innovatiebevorderende 
HR-prakijken. Deze moeten innovatief arbeidsgedrag stimuleren, ontwikke-
len en waarderen. Bedrijfsstrategie en strategisch HR-beleid liggen in  
elkaars verlengde. De strategische verankering van de verschillende  
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HR-praktijken vormt de kern van het oorspronkelijke strategisch HRM- 
denken. Voor het domein van opleiding en ontwikkeling betekent dit dat er 
strategische, in plaats van ad-hocbeslissingen zullen worden genomen. 
Een strategisch opleidingsbeleid dient niet in eerste instantie gekend te 
zijn voor haar activiteiten an sich, maar wel voor haar resultaten en de 
mate waarin deze het beleid ondersteunen (bijvoorbeeld gemotiveerde me-
dewerkers die kwaliteitsvolle en innovatieve diensten verlenen).

4.1.2 soft versus hard HRM
Is een strategisch opleidingsbeleid dan een louter zakelijk beleid? Het ant-
woord hierop is genuanceerd. Legge (1989) heeft er in dit verband op ge-
wezen dat HRM zich in twee versies kan ontwikkelen. Bij de zachte variant 
ligt het accent op human resources: het succes van ondernemingen wordt 
vooral bepaald door de kwaliteit van het personeel. Voortdurende ontwikke-
ling van deze kwaliteiten komt het succes van organisaties rechtstreeks 
ten goede. In deze versie wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschil-
lende personeelscategorieën, maar wordt een op ontwikkeling gericht be-
leid gezien als dé oplossing voor iedere organisatie.

Bij de harde (strategische) variant ligt het accent vooral op management van 
human resources: ruilrelaties moeten de feitelijke waarde van medewerkers 
zo goed mogelijk weerspiegelen. De harde versie is equivalent aan een 
kwantitatieve, calculerende en ondernemingsgerichte inzet van personeel, 
waarbij deze net zo rationeel wordt gestuurd als ieder ander productiemid-
del. Differentiaties in arbeidsrelaties en psychologische contractvorming zijn 
het gevolg. Een psychologisch contract verwijst naar de perceptie van een 
werknemer en een werkgever van de uitwisseling van wederzijdse, op belof-
ten gebaseerde verplichtingen tussen een werknemer en een organisatie.  
Er zijn verschillende soorten psychologische contracten. Een onderscheid 
dat vaak gemaakt wordt is deze tussen transactionele en transformationele 
contracten.

Bij transactionele contracten is de ruil (de transactie) beperkt van aard: de 
medewerker krijgt loon voor een bepaald soort arbeid dat hij binnen een be-
paalde tijd af moet hebben. Dat zijn de belangrijkste verwachtingen. Bij een 
transformationeel contract is de ruil ingewikkelder en vooral uitgebreider. 
Zowel de werkgever als de werknemer verwacht dat de relatie tussen hen 
beiden zich in de loop der tijd verder zal ontwikkelen. In de praktijk bete-
kent dit dat de werknemer verwacht dat hij scholings- en ontwikkelingsmo-
gelijkheden krijgt, en de werkgever verwacht van de werknemer dat hij zich 
meer wil inzetten voor zijn werk dan hij officieel zou moeten. Binnen het 
klassieke strategische HR-denken wordt dit laatste type ruil vooral voorzien 
voor de kernwerknemers van de organisatie. Vaak gaat het om een selecte 
club van medewerkers die belangrijk zijn om de strategie van de organisatie 
te kunnen realiseren. Een organisatie wil het liefst dat deze medewerkers 
lang bij haar blijven werken omdat ze over unieke kennis en vaardigheden 
beschikken. Door te investeren in ontwikkeling en loopbaankansen van 
deze medewerkers wil de organisatie de medewerkers aan zich binden. 
Voor andere categorieën van medewerkers (ondersteunend personeel,  
medewerkers met algemene vaardigheden en een bijdrage die niet strate-
gisch is) voorziet het klassieke HRM-denken in transactionele contracten, 
waarbij de essentie gaat over ‘voor wat, hoort wat’. Van medewerkers wordt 
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verwacht dat ze hun taken – die duidelijk zijn omschreven − goed uitvoeren 
en daarvoor worden zij beloond. Meer betrokkenheid dan dat wordt vaak 
niet van hen verwacht (Kampermann & Kluijtmans, 2021).

Tussentijds concluderend kunnen we stellen dat leren en opleiden vooral in 
de softe variant een centrale plaats krijgt. In de harde variant hangt de wil 
tot investering in ontwikkeling heel sterk af van de schaarste en de ver-
wachte productiviteit van het menselijk kapitaal (Lepak & Snell, 1999).  
Medewerkers die strategisch onmisbaar zijn, hebben geluk. De andere per-
soneelsgroepen ontberen vaak elke inspanning en mogelijkheid om compe-
tenties en talenten te ontwikkelen. Parallellen kunnen trouwens getrokken 
worden met het onderscheid tussen het (softe) Rijnlands model en het 
(harde) Angelsaksisch model van HRM. Het laatstgenoemde model beoogt 
vooral winstmaximalisatie en staat daardoor eenzijdig in teken van aan-
deelhoudersbelangen, terwijl het Rijnlands model vooral rekening houdt 
met brede stakeholdersbelangen. Kernwoorden bij het Rijnlands model van 
HRM zijn medezeggenschap, empowerment, dialoog en continuïteit. Bij het 
Angelsaksisch model komt vooral een op performance gedreven visie op 
mensen bovendrijven.

4.1.3 HRM en performance
Eerder stelden we dat 1984 het geboortejaar was voor HRM, wat betreft 
concept en inhoud. Ook de jaren 1994 en 1995 markeren belangrijke ijk-
punten binnen de discipline. Er verscheen toen een aantal belangwekkende 
publicaties gericht op de toegevoegde waarde van HRM voor de organisatie 
(zie o.a. Arthur, 1994; Huselid, 1995; MacDuffie, 1995). ‘Leidt HRM tot 
prestatieverbetering?’, zo luidde de hamvraag binnen deze toonaangevende 
wetenschappelijke studies. Uitgangshypothese daarbij was dat een goed 
strategisch vormgegeven HR-beleid leidt tot betere prestaties van de mede-
werkers en daarmee ook tot betere prestaties van de organisatie. Twintig 
jaar en tientallen studies later is Boselie (2011) op basis van een grondige 
state of the art redelijk optimistisch. Er is gelukkig een groeiend besef dat 
HRM kan leiden tot betere prestaties, zo luidt zijn conclusie. Onderzoek bij 
een grote Nederlandse bank leert bijvoorbeeld dat 17% van de winst ver-
klaard zou kunnen worden vanuit het welbevinden van medewerkers. Onder-
zoek uit Groot-Brittannië (West et al., 2006) wijst dan weer op een relatie 
tussen welbevinden én lagere mortaliteit binnen een ziekenhuisomgeving. 
Een meta-analyse concludeert op haar beurt dat de organisatieperfor-
mance naar schatting 0.287 van een gestandaardiseerde eenheid ver-
hoogd kan worden door het invoeren van zogenaamde high performance 
work practices (een set van gecombineerde en elkaar wederzijds verster-
kende HRM-praktijken) (Saridakis et al., 2017).

Minder optimistisch is Boselie (2011) over de gebruikte performancecrite-
ria. Met het strategisch HRM- en performancedebat is de nadruk eenzijdig 
komen te liggen op de organisatiebelangen in termen van productiviteits-
verbetering, vergroting van de kwaliteit en het verbeteren van innovatie. 
Een sterk bedrijfseconomische inslag ligt hieraan ten grondslag. Het over-
heersende thema is dan ook: proberen te begrijpen hoe organisaties hun 
werknemers effectiever kunnen managen, zodat productiviteit en winst  
gemaximaliseerd worden. Op zich een belangrijk vraagstuk, maar nogal 
eenzijdig. Bovendien gaat deze benadering voorbij aan het belang van de 
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medewerker zelf, terwijl HRM nu juist pretendeert zich daarop te richten. 
We lichten dit toe aan de hand van het conceptueel schema van Delery & 
Shaw (2001) dat is weergegeven in figuur 4.2.

HRM-praktijken
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FIGUUR 4.2  Relatie tussen HR-praktijken, werknemerskenmerken, operationele prestaties
en organisatieprestaties

Bron: Gebaseerd op Delery & Shaw, 2001

Figuur 4.2 gaat uit van de assumptie dat HR-praktijken, inclusief opleiding-
en ontwikkelpraktijken, inwerken op het gedrag van werknemers en hun 
menselijk kapitaal, vooral op de competenties (ability), de motivatie (moti-
vation) en het niveau van empowerment (opportunities): het zogenaamde 
AMO-model. Onder empowerment wordt verstaan dat werknemers de vaar-
digheden en het gezag krijgen om beslissingen te nemen die traditioneel 
door managers worden genomen. Het gaat om activering, empowerment, 
responsabilisering of – om nog een andere term te gebruiken – het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid. De interactie tussen deze arbeidsgedragin-
gen kan invloed hebben op de operationele prestaties zoals de productivi-
teit, de kwaliteit en de levertijd. De verbetering in operationele termen kan 
op haar beurt het realiseren van financiële prestaties stuwen. Dit schakel-
denken is typisch aan heel wat onderzoek naar de relatie tussen HRM en 
performance. Hoeveel schakels er echter nodig zijn, wat er wordt gescha-
keld en hoe de schakels oorzakelijk met elkaar verknoopt zijn; daarover is 
men het helemaal niet eens. Vandaar dat men ook spreekt van een ‘black 
box’ vanwege de onduidelijkheid die er bestaat over de wijze waarop HRM 
van invloed kan zijn op het resultaat.

Zo is er de vraag wat onder ‘goed HR-beleid’ verstaan moet worden: zijn 
daarvoor algemene richtlijnen te geven (best practices) of ligt dat per  
organisatie verschillend (best fit)? En gaat het daarbij om beleid op speci-
fieke HR-onderdelen als werving en selectie, opleiding of evaluatie, of om 
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een breder beleid op combinaties van HR-terreinen (de zogenaamde  
HR-bundels) en zo ja, in welke combinaties dan? Ten slotte kan de vraag 
gesteld worden of het vooral om de beleidsintenties (HR-strategie) gaat, of 
juist om de beleidsuitvoering (HR-praktijken), of om beide. Vervolgens zijn 
er vele vragen over effecten en effectmeting. Zoals eerder gesteld bestaat 
er kritiek op de eenzijdig bedrijfseconomische visie op HRM en perfor-
mance. Het belang van de medewerkers wordt verwaarloosd. Daarnaast 
wordt steeds meer duidelijk dat organisaties ook maatschappelijke doel-
stellingen (kunnen) beogen. Dat maakt dat HRM en onderzoek naar de im-
pact ervan relevant wordt op drie niveaus van performance: (1) organisatie 
(bijvoorbeeld: kwaliteit, efficiëntie, flexibiliteit, innovatie, omzet, marktaan-
deel, winst), (2) maatschappij (bijvoorbeeld: werkgelegenheid bieden,  
kansengroepen tewerkstellen, milieudoelstellingen halen, stakeholderste-
vredenheid), en (3) individu (bijvoorbeeld: inzetbaarheid) (zie ook Boselie, 
2011). Het voortdurend zoeken naar een versterking van deze drie niveaus 
zal een voortdurende korte- én langetermijnuitdaging zijn. Het vormt de es-
sentie van de evolutie van louter strategisch (bedrijfseconomisch georiën-
teerd) HRM naar duurzaam HRM (zie verder).

Merken we nog op dat ondanks de complexiteit van het meetvraagstuk tus-
sen HRM en performance er in de praktijk een toenemende belangstelling 
ontstaat voor evidence-based HRM. Een evidence-based aanpak kunnen 
we definiëren als het afleiden van principes uit het best beschikbare on-
derzoek in een specifiek domein, waarna deze principes worden toegepast 
in de praktijk. Deze evidence-based benadering is al geruime tijd populair 
in de geneeskunde, maar heeft de laatste jaren ook ingang gevonden in 
het managementdomein. Organisaties ontwikkelen een onderzoekscultuur 
waarbij HR-innovatie wordt aangemoedigd en geëvalueerd, onder andere in 
termen van performance. Er is sprake van datagestuurd werken, ook wel 
HR-analytics genoemd. Dit is een verzamelterm voor een HRM-praktijk 
waarbij data over HRM-activiteiten middels onderzoek worden verzameld, 
geordend en geanalyseerd om vervolgens op basis van correlaties en cau-
sale verbanden inzichten te verkrijgen die de besluitvorming omtrent te ne-
men maatregelen kan verbeteren.

4.1.4 HRM en implementatie
Naast de verbinding tussen HRM en performance is er een andere interes-
sante verbinding, namelijk die tussen HRM en implementatie. Het waren 
vooral Bowen en Ostroff die – wederom tien jaar later, we situeren ons in-
middels in 2004 − wezen op het belang van het implementatieproces in de 
relatie tussen HRM-beleid en -prestaties. Volgens hen speelde de ontwik-
keling van een hoogwaardig beleid een net zo grote rol als de effectieve  
implementatie ervan in het bedrijf. De veronderstelling werd dat een goed 
beleid geen nut had als het niet goed geïmplementeerd werd (Bos-Nehles 
& Guest, 2015). Met andere woorden: het is niet enkel belangrijk wat men 
doet (welke HR-praktijken), maar ook hoe men daarbij te werk gaat (uitvoe-
ring of implementatie). Zowel onderzoek als praktijk legt sindsdien steeds 
meer de nadruk op het HR-proces of de implementatie van het HR-beleid. 
Dit bepaalt immers vaak hoe HR-praktijken bij medewerkers gepercipieerd 
worden en dus of ze effectief resultaten sorteren.

evidencebased 
hrM

Implementatie
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Volgens Bowen & Ostroff (2004) worden medewerkers door een goede com-
municatie van het HRM-systeem gemotiveerd om de gewenste houdingen 
en gedragingen te tonen. De kwaliteit van de communicatie wordt bepaald 
door drie kenmerken: de boodschap moet onderscheidend en consistent 
zijn, en er bestaat consensus omtrent de belangrijke HR-actoren. Bowen en 
Ostroff veronderstellen vervolgens dat wanneer een HRM-systeem door me-
dewerkers als dusdanig wordt gepercipieerd, dit leidt tot een sterk organi-
satieklimaat. Een sterk organisatieklimaat wordt veelal gedefinieerd als een 
situatie waarin sprake is van gedeelde percepties binnen een organisatie 
over gangbare praktijken, procedures, beleid, gewoontes en beloningen. In 
een sterk organisatieklimaat is het voor medewerkers duidelijk wat belang-
rijk is binnen een organisatie en welk gedrag wordt verwacht en beloond, 
wat vervolgens weer een positieve invloed heeft op de prestatie van de  
organisatie (Sanders et al., 2008). Tabel 4.1 toont een checklist voor een 
krachtige HR-praktijk.

TABEL 4.1 Checklist krachtige HR-praktijk (Delmotte et al., 2012)

Duidelijkheid Is deze HR-praktijk duidelijk en draagt deze bij tot duidelijkheid van HR-praktijken van de 
organisatie als geheel?
•  Zichtbaar: in welke mate zijn de HR-praktijken duidelijk, is implementatie ervan helder 

en zijn verwachtingen transparant?
•  Verstaanbaar: in welke mate zijn de HR-praktijken en de intentie/beoogde doelstelling 

ervan duidelijk?
•  Legitiem: in welke mate wordt de HR-rol als geloofwaardig en belangrijk geacht?
•  Relevant: in welke mate worden de HR-praktijken relevant en nuttig beschouwd op de 

werkplek en sluiten deze aan bij de realiteit van alledag?

consistentie Is deze HR-praktijk compatibel ofwel in lijn met andere HR-praktijken van de organisatie?
•  Instrumentaliteit: in welke mate zijn de HR-praktijken gericht op uitkomsten die ertoe 

doen (bijv. prestatie, motivatie, welzijn)?
•  Validiteit: in welke mate is er consistentie tussen datgene wat HR beoogt en effectief 

doet?
•  Consistentie in HR-signalen: in welke mate is er stabiliteit en continuïteit in de  

HR-praktijken?

Overeenstemming Is er overeenstemming tussen medewerker en HR betreffende het doel en de  
implementatie van de HR-praktijken van de organisatie?
•  Overeenstemming tussen besluitnemers in HR: in welke mate delen HR-besluitnemers 

dezelfde visie en zitten zij op dezelfde golflengte?
•  Rechtvaardigheid in implementatie: zijn medewerkers en HR-actoren het eens over  

(a) de beslissingsprocedure voor HR-initiatieven en (b) de toewijzing van middelen?

§  4.2 Van strategisch naar duurzaam HRM

Om succesvol te zijn moet duurzaam HRM voortdurend balanceren tussen 
medewerkers-, strategische én ruimere maatschappelijke belangen en 
doelstellingen. Hierin verschilt duurzaam HRM wezenlijk van strategisch 
HRM. Het mogelijk maken van duurzaam HRM vraagt om een kritische  
omslag in ons HR-denken. Duurzaam HRM wordt daarbij gepresenteerd  
als noodzakelijke aanvulling en correctie op het klassieke strategisch  
HR-denken.

Duurzaam hrM
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4.2.1 Historische schets
Wil HR-beleid duurzaam zijn, dan heeft het niet enkel een strategisch, 
maar ook een breed maatschappelijk canvas nodig, zo kon uit het voor-
gaande reeds worden afgeleid. In de geschiedenis van HRM is deze oproep 
naar vermaatschappelijking niet uniek (zie tabel 4.2). Ook in de jaren 60 en 
70 van de vorige eeuw was er reeds sprake van ‘revisionisme’ (opnieuw be-
zien). Deze stroming zette zich af tegen de te zeer doorgeschoten zakelijke 
bedrijfsvoering met als focus verregaande arbeidsdeling en rationalisering 
(scientific management) en als reactie daarop de (te) sociaal gefocuste  
human relations-beweging (met nadruk op de sociale functie die werk 
heeft, de interacties tussen de medewerkers en het bestaan van informele 
sociale systemen in de organisatie). Onder invloed van de veranderende 
tijdgeest in de jaren 60 werden macht en gezag niet meer vanzelfsprekend 
geaccepteerd. Men verlangde meer van het werk dan het uitvoeren van 
steeds dezelfde monotone handelingen. Men ging ervan uit dat de mens 
van nature gericht is op ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Arbeid zou 
beter kunnen worden verricht als de werknemer zelfstandiger en zelfbewus-
ter zou worden en als hij meer verantwoordelijkheid zou krijgen. Kwaliteit 
van het arbeidsleven, betrokkenheid en participatie van werknemers wer-
den cruciale thema’s. Om de ruimere betekenis van het personeelsbeleid 
in die jaren aan te geven, sprak men ook vaak van het sociaal beleid van 
een onderneming en van vermaatschappelijking van de onderneming (De 
Lange & Koppens, 2007).

TABEL 4.2 De evolutie van het denken over HR in organisaties

Scientific  
management

Human relations Revisionisme Strategisch HRM Revisionisme bias: 
duurzaam HRM

Periode ca. 1918–1945 ca. 1945–1965 ca. 1965–1980 ca. 1980–nu ca. 2010–?

Focus Verregaande  
arbeidsdeling en 
rationalisering

Sociale functie 
van werk, sociaal 
weefsel van  
organisaties

Participatie en 
betrokkenheid van 
werknemers

Strategische  
alignement/ 
managerial  
oriëntatie

Outside in-  
benadering/ 
stakeholders-  
oriëntatie

Doel Efficiëntie Samenwerking Autonomie Performance Duurzaamheid

Na het revisionisme kwam vanaf de jaren 80 het strategisch HRM-beleid op 
de proppen. Niet vermaatschappelijking, maar verzakelijking en strategisch 
alignement kwamen hierdoor op de voorgrond. Het ROI-vraagstuk (ROI =  
return on investment) van HRM werd scherpgesteld en het vergroten van de 
strategische speelruimte voor HRM vormde lange tijd dé kern van het  
strategisch discours. Mede onder invloed van de opkomst van het duur-
zaamheids- en het stakeholdersdenken zien we hierin recent duidelijk ver-
andering. HRM komt terug op een kantelmoment door een nieuwe externe 
oriëntering, of wat Ulrich & Dulebohn (2015) een ‘outside in-benadering’ 
noemen. HR doet wel degelijk ter zake voor de business, aldus Ulrich, op 
voorwaarde dat HR erin slaagt om een connectie te maken en te blijven  
onderhouden met de stakeholders, de maatschappelijke context en de ge-
meenschap. Strategie is niet langer een spiegel, maar een venster. En door 
dat venster kijk je naar de ruimere omgeving. Er is sprake van een  
revisionisme bias.
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Net zoals in de eerste stroming wordt er gewaarschuwd voor een te  
zeer doorgeschoten strategische of zakelijke bedrijfsvoering en wordt er  
gepleit voor een meer holistische stakeholdersbenadering. Strategische 
HR-praktijken concentreren zich immers heel sterk op het interne bedrijfs-
economisch verhaal en het menselijk kapitaal dat op dat moment de 
meeste waarde hieraan toevoegt. Deze praktijken hebben slechts selec-
tieve aandacht voor schaars talent, voor bedrijfstoppers en medewerkers 
op het hoogtepunt van hun carrière (zie eerder: de harde versie van HRM). 
Vanuit het perspectief van de human capital-theorie (Lepak & Snell, 1999) 
is de focus op deze doelgroepen begrijpelijk. Strikt economisch bezien is 
arbeid een resource, een bedrijfsmiddel dat een organisatie nodig heeft 
om haar doelen te bereiken. Naarmate een resource schaarser of unieker 
is, zal een organisatie bereid zijn er meer voor te betalen en ook meer 
moeite doen om deze te behouden. Hetzelfde zal gelden voor de resources 
waarvan de organisatie aanneemt dat zij er in de toekomst het meest pro-
fijt van zal hebben. Binnen een duurzaam HRM-perspectief wordt deze  
basisaanname gecorrigeerd.
Een duurzaam HR-beleid is een inclusief beleid dat aandacht heeft voor 
alle medewerkers. Het geeft goed werkgeverschap handen en voeten en 
het overstijgt daarmee de klassieke HR-taak om de juiste vrouw of man op 
de juiste plaats te zetten tegen het juiste loon.

4.2.2 Het verschil tussen duurzaam HRM en louter 
strategisch HRM

Duurzaam HR-beleid en ook duurzame loopbanen bieden een alternatief 
voor bestaande doorgeschoten praktijken en kan duurzaam HRM in het ge-
val van een te eenzijdig bedrijfseconomisch HRM een goed alternatief zijn. 
Dat geldt ook voor te korte en te intensieve ‘citroenloopbanen’, waarbij me-
dewerkers zich op hun vijftigste reeds als een citroen uitgeperst voelen. De 
uitdaging waar we vandaag voor staan is mensen langer met (meer) bevlo-
genheid aan het werk te houden. Veel 30’ers en 40’ers van vandaag zullen 
geen loopbaan hebben van dertig, maar van veertig jaar. Om de beeld-
spraak door te trekken: ‘Oudere werknemers moeten olijven worden, ge-
rijpte smaakmakers, in plaats van uitgeperste citroenen. Een olijfboom 
draagt na honderd jaar nog vrucht. Daar moeten we heen met ons mense-
lijk kapitaal.’ (Cambré & De Vos, 2012).

Zoals ook in hoofdstuk 1 is beschreven, zullen veel van onze banen verande-
ren of zelfs verdwijnen (Van Dam, 2020). Dat beweerden onze grootouders 
vroeger, dat beweren wij nu, en op hun beurt zullen onze (klein)kinderen dat 
in de toekomst doen. Verandering zal dus over generaties heen geschieden. 
Wat verschilt per generatie is het tempo. De verwachting luidt dat de houd-
baarheidsdatum van kwalificaties en competenties verder zal inkorten. Dat 
geldt overigens ook voor de levensduur van organisaties en bedrijven. Het 
streven naar goed werkgeverschap krijgt hierdoor meteen een andere en 
complexere invulling. Waar een goede werkgever voor onze grootouders er 
vooral een was die stond voor stabiliteit en zekerheid, zal een goede werk-
gever in de toekomst er vooral een zijn die ons duurzaam versterkt in onze 
competentie- en talentengroei. De werknemer van de toekomst zal niet stop-
pen met leren op zijn 20ste, maar zal zijn hele loopbaan lang aan de slag 
zijn met zijn talent, kennis en competenties. Obsoletie (een ander woord 
voor competentie- of kwalificatieveroudering) kan opduiken als een nieuw 

Strategische 
hrpraktijken

Duurzaam  
hrbeleid

Tempo

competentie en 
talentengroei



 STRATEGISCH EN DUURZAAM HRM EN L&D 131

4

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

sociaal risico (te vergelijken met arbeidsongevallen of beroepsziekten), 
waartegen we ons massaal en intensief zullen moeten wapenen (Sels et al., 
2017). De werkgever van de toekomst zal op zijn beurt meer moeten durven 
nadenken over en investeren in een duurzaam loopbaanverhaal van zijn 
werknemers, daarbij goed beseffend dat die loopbanen slechts gedeeltelijk 
binnen de eigen organisatie- en invloedssfeer gestalte zullen krijgen.

Respect

Waarderend-
engagerend HRM

Omgevings-
gerichtheid

Verbindend-
inclusief HRM

Continuïteit

Innovatief-
loopbaan-gericht

HRM

ROC

FIGUUR 4.3  Het ROC-model voor duurzaam HRM

Bron: De Prins et al., 2013; 2014

Duurzaam HRM laat zich inspireren door maatschappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO). Net zoals de Triple P (People, Planet, Profit) binnen MVO 
kernachtig uitdrukt waar het om gaat, kan een Triple ROC voor duurzaam 
HRM worden gedefinieerd, waarbij R staat voor respect (corresponderend 
met de People-dimensie), O voor omgevingsbewustzijn (corresponderend 
met de Planet-dimensie) en C voor continuïteit (corresponderend met de 
Profit-dimensie) binnen HRM. Zie tabel 4.3 voor het ROC-model.

Een duurzaam beleidskader vraagt dus dat HR duurzaam te werk gaat:
– met respect voor de medewerker;
– vanuit een sterk omgevingsbewustzijn;
– met een langetermijnfocus.

Daarbij heeft HR aandacht voor de integratie van medewerkers- en organi-
satiebelangen, waarbij medewerkers in hun sterktes en op een zinvolle ma-
nier worden ingezet. Daarnaast vereist toekomstgericht en duurzaam HR 
dat HR-activiteiten en -processen proactief inspelen op de economische en 
maatschappelijke context waarin mens en organisatie vertoeven. Tot slot 
betekent duurzaam HR ook dat het langetermijndoelen vooropstelt waar zo-
wel de organisatie, de maatschappij als de medewerkers wel bij varen. Toe-
komstgericht en duurzaam HR staat in contrast met ad hoc en reactief HR 
dat weliswaar adequaat inspeelt op huidige noden, maar beperkte impact 

Duurzaam hrM
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en legitimiteit heeft op de lange termijn. In tabel 4.3 wordt het ROC-model 
verder ontrafeld (De Prins, 2015).

TABEL 4.3 Het ROC-model ontrafeld

MvO Duurzaam hrM focusvraag voorbeeldthema’s 
hrM

voorbeeldthema’s  
leren en ontwikkelen

People Respect Hoe laten we medewer-
kers (nog meer) als 
volwaardige interne 
stakeholders tot hun 
recht komen?

Zinvol werk  
Bevlogenheid
Job crafting  
Welzijn Empowerment
Vitaliteit
enz.

Competentie- en  
talentmanagement 
Self-development  
Learning on the job 
Coaching
enz.

Planet Omgevings-bewustzijn Hoe verbinden we ons 
HR-beleid (nog meer) 
met onze andere  
stakeholders en de  
onderliggende  
waarden, normen  
en evoluties in de 
maatschappij?

Diversiteit
Inclusie
Work-life balance  
Het Nieuwe Werken
Mobiliteit
Green HRM
enz.

E-/blended learning 
Lerende netwerken
Leren d.m.v.  
vrijwilligerswerk  
Opleidingen m.b.t. 
maatschappelijke  
thema’s 
enz.

Profit Continuïteit Hoe zorgen wij ervoor 
dat onze medewerkers 
én onze organisatie 
(nog meer)  
toekomstbestendig 
zijn?

Succession planning
Retentie
Sociale innovatie  
Innovatieve  
arbeidsorganisatie
Lean management  
enz.

Lerende organisatie 
Strategische  
opleidingsplannen
Duurzame  
inzetbaarheid  
Duurzame loopbanen
Leven lang leren
enz.

4.2.3 Respect: voorbij het gap-denken
In het ROC-model appelleert de respectdimensie aan een erkenning en 
herwaardering van de fundamentele karakteristieken van menselijk  
kapitaal.
We volgen Lynda Gratton (2001) wanneer zij stelt dat als we mensen 
(steeds meer) centraal stellen in een duurzaam concurrentievoordeel, we 
ons volledig rekenschap moeten geven van de fundamentele karakteristie-
ken van menselijk kapitaal. Er zijn fundamentele verschillen tussen mensen 
als ‘kapitaal’ en de traditionele financiële en technologische kapitaalbron-
nen. De uniciteit komt direct voort uit het ‘menselijke’ van deze bron. Het 
begrijpen van deze fundamentele verschillen leidt tot een geheel nieuwe 
denkwijze in organisaties. In tegenstelling tot financieel of technologisch ka-
pitaal functioneren mensen in de tijd, zoeken ze naar zingeving en hebben 
ze een ziel. Typische People-georiënteerde thema’s als zingeving, zelfont-
plooiing, dialoog, talent, autonomie, engagement en zinvol werk komen op 
die manier hoog op de HR-agenda. De focusvraag hierbij is: hoe kunnen we 
medewerkers (nog meer) als volwaardige interne stakeholders tot hun recht 
laten komen, zodat ‘investering in sociaal kapitaal’ geen holle slogan blijft?

Een mogelijk concreet antwoord op deze vraag vinden we in paars  
management, wat kan worden begrepen als een synthese tussen compe-
tentiedenken (blauw, economisch, organisatiedenken) en talentdenken 
(rood, menselijk, medewerkersdenken). Een decennium geleden was  
competentiedenken bijzonder populair. Dit had voornamelijk te maken met 

rOcmodel

paars  
management

competentie
denken



 STRATEGISCH EN DUURZAAM HRM EN L&D 133

4

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

het feit dat een eenvoudige competentieterminologie het bespreken van en 
het werken met menselijke eigenschappen toegankelijk maakte voor ieder-
een in de organisatie. Op die manier droeg competentiemanagement bij  
tot de democratisering van HRM. Ten tweede paste competentiemanage-
ment binnen de gangbare top-downbenadering en een logisch-deductief 
denkproces waarin functie- en competentieprofielen worden samengesteld, 
medewerkers worden geselecteerd, ontwikkeld en beloond in functie van 
datgene wat de organisatie nodig heeft (Van Beirendonck, 2010).

De kritiek op de eenzijdige benadering van competentiemanagement nam 
de voorbije jaren evenwel sterk toe (bijvoorbeeld Christis & Fruytier, 2006; 
Van Beirendonck, 2010). De benadering zou te top-down zijn, te rigide en 
te weinig rekening houden met of zelfs fnuikend werken voor de echte au-
thentieke talenten die aanwezig zijn in de organisatie. Binnen een blauwe 
competentie-aanpak worden de missie, de visie en de strategie van een 
organisatie vertaald in een gewenst competentieprofiel dat de basis vormt 
voor verschillende HRM-toepassingen. Er vindt een vergelijking plaats tus-
sen het getoonde menselijke gedrag en het vooropgestelde gewenste pro-
fiel. Onder meer rekrutering en selectie, vorming en ontwikkeling worden 
verder aangestuurd en gestoffeerd vanuit deze gelijkenissen en/of verschil-
len. In het geval van verschillen of tekorten (gaps) wordt er alles aan ge-
daan om deze zo snel mogelijk te dichten. Men onderzoekt als het ware 
waar de medewerkers niet aan de gewenste competentieprofielen voldoen. 
Vervolgens probeert men deze tekorten of gaps weg te werken door oplos-
singen te zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen of coachingstra-
jecten. De gap-benadering vertrekt dus eerder vanuit het organisatieper-
spectief omdat men de medewerker wil ‘aanpassen’ aan de 
organisatievisie en haar doelstellingen.

Het gap-denken staat in schril contrast met het rode, talentgerichte den-
ken. Binnen talentmanagement is het belangrijk dat mensen in hun energie 
en talent worden aangesproken. Het doel is dat mensen hun werktijd kun-
nen benutten en beleven en er energie van opdoen. Als zij kunnen doen 
waar zij goed in zijn, dan laden de batterijen op en verhoogt dat de weer-
baarheid en de veerkracht. De centrale vraagstelling binnen de rode bot-
tom-up benadering luidt dan ook als volgt: Welke talenten heeft iemand? 
Op welke manier kunnen deze verder worden ontwikkeld? Waar zit de ambi-
tie, de drive en de energie van mensen en hoe kunnen zij binnen een orga-
nisatie hiermee aan de slag? De kunst bij de rode benadering is om banen 
te creëren die mensen toelaten datgene te doen wat ze goed én graag 
doen (Van Beirendonck, 2010; 2012).

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Job design binnen de blauwe benade-
ring vertrekt vanuit een analytische opdeling van verantwoordelijkheden en 
taken in functies en functieniveaus. Banen worden op die manier top-down 
gecreëerd en zijn standaard voor alle functievervullers. Mensen passen 
zich aan de job aan. De functie van bakker zal binnen een blauwe benade-
ring strikt afgebakend zijn en de functie-invulling is gestandaardiseerd (elke 
bakker bakt brood volgens een vast recept en procedure). Binnen de rode 
benadering zien we het omgekeerde. Bij job crafting worden de inhoud, de 
kenmerken en de uitvoeringsmodaliteiten van de baan gemodelleerd vol-
gens de individuele sterktes van de medewerkers. Het individu vormt het 
uitgangspunt voor de invulling van verschillende rollen. Er blijven natuurlijk 
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outputverwachtingen, maar de manier waarop de output wordt bereikt, vult 
de werknemer zelf in. Zo zal de functie van bakker binnen een rode bena-
dering heel divers ingevuld worden, afhankelijk van de interesse en het  
talent van het individu. Bakker x zal brood bakken volgens eigen recept, 
bakker Y bakt geen brood maar enkel taart, enzovoort.

Bij paars management wordt de integratie van het perspectief van de orga-
nisatie en dat van medewerkers op een duurzame manier gecombineerd. 
Van de blauwe benadering neemt paars management het normatieve over, 
uit de rode aanpak kiest zij het waarderende. Uiteindelijk is het resultaat 
een win-winsituatie voor medewerker én organisatie. De vraag wat iemand 
graag doet en waar hij goed in is, is even belangrijk als de vraag wat de or-
ganisatie verwacht of nodig heeft. Binnen een selectiecontext bijvoorbeeld 
is het gesprek al te vaak een blauw verhaal: we zoeken competenties aan-
gepast aan de noden van de organisatie. Binnen een paars selectiege-
sprek gaan we een stap verder: het wederzijdse aanbod en de wederzijdse 
verwachtingen van kandidaat en selecteur staan centraal. Samen gaan ze 
op zoek naar passies en talenten. Men start met datgene wat iemand in 
huis heeft en matcht dat met functies en profielen binnen de organisatie 
(zie tabel 4.4). De wederzijdse dialoog staat in zo’n selectiegesprek cen-
traal, wat het gesprek meteen een veel rijker en warmer karakter geeft 
(Van Beirendonck, 2010; 2012).

TABEL 4.4 Een vergelijking tussen de blauwe, de rode en de paarse benadering (Van Beirendonck, 
2010; 2012)

Blauwe benadering rode benadering paarse benadering

Eerder het organisatieperspectief Eerder het medewerkersperspectief Perspectief van medewerker én  
organisatie

Eigenschappen zijn competenties Eigenschappen zijn talenten Eén gemeenschappelijke  
terminologie

Sterkten: in vergelijking met een 
vooropgesteld profiel

Sterkten: eigenschappen die  
opvallend aanwezig/gemakkelijk 
beschikbaar zijn

Observeerbare eigenschappen die 
bruikbaar zijn

Eerder ‘koude’ benadering, rationeel, 
logisch

Eerder ‘warme’ benadering,  
relationeel

Warm, rationeel én relationeel

Focus op ‘fitten’ met een baan,  
efficiëntie, ROI

Gericht op ‘benutten’, zinvolheid, 
ontplooiing

Gericht op benutten én fitten

Gap-analyse Focus op sterkten Ontwikkelen van sterkten en  
neutraliseren van tekorten

Job design Job crafting Job-onderhandeling

4.2.4 Omgevingsbewustzijn: voorbij het matteüseffect
Een tweede dimensie in het ROC-model is de relatie met de omgeving. 
Duurzaam HRM vertrekt vanuit de organisatie als een open in plaats van 
een gesloten systeem. Om succesvol te zijn, moeten organisaties naast een 
strategische tevens een institutionele fit met de omgeving nastreven. Hier-
bij kan verwezen worden naar institutionele mechanismen die voortkomen 
uit wet- en regelgeving, de rol van overheden, vakbonden en andere stake-
holders, en heersende maatschappelijke normen en waarden, bijvoorbeeld 
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ten aanzien van arbeidsmarktparticipatie van moeders, ouderen en allochto-
nen. In lijn hiermee appelleert de omgevingsdimensie binnen het ROC- 
model aan het feit dat elke organisatie in feite een minisamenleving is, 
waarin men geconfronteerd wordt met dezelfde maatschappelijke issues en 
evoluties als in de ruimere samenleving. Het omgaan met diversiteit, work-
life balance, kansengroepen, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt,  
vergrijzing, vervuiling en digitalisering komt hiermee niet enkel op de maat-
schappelijke agenda, maar ook op de HR-agenda. Samenvattend luidt de 
focusvraag binnen de dimensie Omgevingsbewustzijn van het ROC-model 
als volgt: hoe verbinden we ons HR-beleid (nog meer) met onze andere sta-
keholders en de waarden, normen en evoluties in de maatschappij?

Binnen die maatschappij is sociale ongelijkheid een hot topic. Tot op de 
dag van vandaag is de arbeidsmarkt nog steeds weinig gekleurd en hebben 
hooggeschoolden beduidend meer kansen op de arbeidsmarkt dan laagge-
schoolden. Hoe kan een duurzaam HRM-beleid hierop inspelen? Een van 
de mogelijke sleutels hiertoe is aandacht voor inclusie. Inclusie betekent 
dat er binnen HRM aandacht is voor alle medewerkers, inclusief kansen-
groepen, tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, vrijwilligers, enzovoort. 
Belangrijke kritiek op het mainstream strategisch HRM-discours is immers 
dat het te sterk focust op de zogenaamde elitewerknemers. Deze zijn vaak 
hooggeschoold, werken in grote multinationale ondernemingen, zijn expert 
en/of worden getipt als toekomstige leiders. Een HR-beleid voor kortge-
schoolden of andere kansengroepen vormt daarom eerder uitzondering 
dan regel.

Een inclusief beleid heeft oog voor alle medewerkers. Hier voegen we nog 
een versterkend element aan toe: een inclusief beleid durft ook inhaalma-
noeuvres te initiëren voor diegenen die anders uit de boot dreigen te val-
len. Bij veel HR-initiatieven − hoe goed bedoeld ook − bestaat immers het 
gevaar voor het creëren van het zogenaamde matteüseffect. Hiermee 
wordt verwezen naar een Bijbelfragment dat stelt: ‘Wie heeft, zal gegeven 
worden, en hij zal overvloed hebben; maar wie niets heeft, zal ook het wei-
nige afgenomen worden van wat hij bezit.’ Toegepast op de loopbaanprak-
tijk betekent dit bijvoorbeeld het volgende. Werknemers die reeds sterk 
staan in hun loopbaan zullen hun eigen inzetbaarheid willen vergroten door 
proactief hun verwachtingen te bespreken met hun leidinggevende of HR-
verantwoordelijke. Tegelijkertijd riskeren degenen die zich kwetsbaar voe-
len of minder gewapend zijn om hun eigen inzetbaarheid in te schatten dat 
zij over het hoofd gezien worden, met als gevolg het risico op een lage in-
zetbaarheid (De Vos, 2012). Een van de stellingen van De Vos is dan  
ook dat loopbaanbeleid in veel organisaties meer van doen heeft met  
talentmanagement van enkelen, dan met een loopbaanbeleid voor alle  
medewerkers. Medewerkers die buiten deze groep vallen en die zelf ook 
een passieve houding aannemen ten aanzien van hun loopbaan, vallen 
daardoor vaak compleet buiten de focus van het loopbaanbeleid. Ze heb-
ben wel hun baan, maar geen loopbaan. En wanneer die baan verdwijnt, 
staat ook de loopbaan op de helling.

Omgevings
bewustzijn

Sociale  
ongelijkheid

Matteüseffect
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Een (schijnbare) paradox in dit verband is dat een organisatie die de transi-
tie maakt van een pure human capital-benadering naar een duurzame 
HRM-benadering, tijdens deze transitie net een minder inclusief HRM- 
beleid voert: wanneer er van oudsher een onevenwichtige aandacht voor 
een exclusieve focus op toptalent bestond in de organisatie, zijn correctie-
ve acties vereist om deze transitie naar een duurzamere vorm van HRM 
mogelijk te maken. Dit impliceert dat de andere doelgroepen (bijvoorbeeld 
kortgeschoolden) tijdelijk relatief meer aandacht krijgen. Het HR-beleid en 
de personeelspraktijken die dit onevenwicht willen corrigeren, focussen  
primair op een specifieke doelgroep en maken het systeem als geheel op 
termijn inclusiever.

Wanneer het matteüseffect daarentegen niet wordt gecorrigeerd en welig 
blijft tieren, dreigt het gevaar voor het ontstaan van een HRM-beleid in 
twee snelheden. Er ontstaat dan een ‘duurzaam’ en ‘strategisch’ beleid 
voor de kernwerknemers, en een light- of wegwerpversie voor de periferie. 
Met andere woorden: de human capital-theorie ten voeten uit. Een duur-
zaam HRM laat zich afrekenen op de aandacht die geschonken wordt aan 
kern én periferie. In beleidsaanpak en -uitrol zullen er wellicht verschillen 
zijn, dat spreekt voor zich − maar in breedte en liefst ook diepgang komen 
beide evenredig aan bod. Deze en-en-benadering betekent echter niet dat 
duurzaam HRM hetzelfde is als uniformiteit. Een inclusieve benadering die 
alle medewerkersgroepen omarmt, erkent tezelfdertijd de enorme diversi-
teit die er bestaat binnen deze verschillende groepen. Dat vraagt om een 
dynamische benadering van HRM, waarbij maatwerk centraal staat (De Vos 
& Dries, 2013).

4.2.5 Continuïteit: voorbij de gouden kooi
Het streven naar continuïteit en langetermijnsucces wordt vaak gezien als 
de belangrijkste doelstelling van een onderneming. HRM kan hiertoe bij-
voorbeeld bijdragen vanuit sociaal innovatief perspectief, door continu te 
streven naar verbetering en optimalisering van (leer)processen, samenwer-
king, organisatie-design, enzovoort. HRM kan ook individuen versterken in 
inzetbaarheid op de lange termijn. De continuïteit hoeft daarbij niet voor 
het leven te zijn (De Lange & Koppens, 2007). Wel moet er sprake zijn van 
betrouwbaarheid en transparantie. De werknemer moet een bepaalde 
mate van zekerheid hebben met betrekking tot zijn baan en inkomen. De 
verantwoordelijkheid voor het hebben en houden van werk en inkomen  
ligt echter niet alleen bij de werkgever: werknemers worden medeverant-
woordelijk voor hun eigen lifetime employability. Samenvattend luidt de  
focusvraag binnen de derde dimensie van het ROC-model als volgt: hoe 
zorgen wij ervoor dat onze medewerkers én onze organisatie (nog meer) 
toekomstbestendig zijn?

Deze vraag brengt ons meteen bij het thema van de ‘21st century skills’. 
De VUCA-omgeving (welke staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambi-
guous) vraagt andere competenties van werkenden en knaagt aan de houd-
baarheidsdatum van onze vaardigheden en diploma’s. Uit recent onderzoek 
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(De Prins, et al., 2020) blijkt bijvoorbeeld dat ‘omgaan met ambiguïteit’ en 
‘netwerken/stakeholdering’ meer dan ooit relevante competenties zullen 
zijn op de arbeidsmarkt.

De pandemie versnelde de vraag om veerkrachtig te zijn in onzekere situa-
ties. Hoe en wanneer kan en mag ik snel schakelen zonder alles te weten? 
Hoe ga ik om met tegenslagen en apprecieer ik wat er goed ging? Van deze 
en andere vragen wordt verwacht dat zij ook in de toekomst, in post-corona 
tijden, meer dan ooit relevant zullen blijven in het dagelijkse professioneel 
functioneren. De VUCA-omgeving zal medewerkers en leidinggevenden blij-
vend uitdagen om zich snel aan te passen, als de omstandigheden dat ver-
eisen. Tegelijkertijd daagt een veranderende en onzekere context ook uit 
om kalm en constructief te blijven, om beslissingen te nemen én bij te stu-
ren, ook wanneer niet alle informatie beschikbaar is.

De COVID-19 context versnelde niet enkel de noodzaak om zich als individu 
snel aan te passen, maar ook om dit te doen in een breed netwerk van 
stakeholders. Meer dan vroeger zullen we in onze professionele rol moeten 
toegeven dat we niet alles weten. We zullen moeten vertrouwen op ande-
ren om het plaatje volledig te krijgen. In plaats van ‘kennis is macht van 
het individu’ is het: ‘kennis is macht van het netwerk’. Investeren in brede 
netwerken en relaties zal dan ook cruciaal zijn om in de toekomst te ko-
men tot duurzame oplossingen of beslissingen. Dit betekent dat je de orga-
nisatie en zijn interne en externe netwerken goed begrijpt én dat je er ook 
tijdig op anticipeert. Nieuwkomers worden hierin goed begeleid. Netwerk-
kennis én -competenties vormen een essentieel onderdeel van het ruimer 
onboardingsproces en -verder in de loopbaan- een onderdeel van het rui-
mer leer- en ontwikkelingsproces.

Het spreekt voor zich dat de competenties van de toekomst niet enkel een-
zijdig achter schoolbanken worden aangeleerd. Integendeel; het leerproces 
gebeurt hoofzakelijk on the job, gesteund en gefaciliteerd door mentoren 
die helpen, die vertrouwen en kansen geven. Feedback vragen en krijgen, 
regelmatig tijd maken voor zelfreflectie, jezelf voortdurend ‘stretchen’, leren 
uit fouten en je laten inspireren door voorbeeldgedrag, zijn enkele van de 
mogelijke hefbomen in een ontwikkeltraject.

§  4.3 HR-rollen en verantwoordelijkheden

Voorgaande modellen en concepten van strategisch en duurzaam HRM  
behelzen vooral de inhoud en het proces van HRM. In deze paragraaf  
switchen we van perspectief en behandelen we vooral de rollen en verant-
woordelijkheden van de diverse HR-actoren of HR-functionarissen.

4.3.1 Verantwoordelijkheden op verschillende niveaus
Organisaties verwachten van de HRM-professional dat hij kan meedenken 
op verschillende niveaus. Tabel 4.5 onderscheidt drie niveaus: het strategi-
sche, het tactische en het operationele niveau.
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TABEL 4.5 Drie niveaus van HR-verantwoordelijkheden (op basis van (Kampermann & Kluijtmans, 
2021)

Strategisch niveau Tactisch niveau Operationeel niveau

Algemene focus De missie en doelstellingen 
van de organisatie

De inrichting van de  
organisatie

De organisatie van dagelijks 
handelen

HR-focus HR-visie en beleidskader Tactische keuze en  
afstemming van de  
verschillende HR-praktijken 
en -tools

Concrete HR-initiatieven

Termijn Lange termijn Middellange termijn Korte termijn

Op strategisch niveau wordt het totale beleidskader van HRM vastgesteld 
in overeenstemming met de strategie en het duurzaamheidsbeleid van de 
onderneming. Bedrijven en organisaties die resoluut de kaart trekken van 
duurzaamheid laten dat ook graag zien in hun missie en doelstellingen. 
Een CEO die duurzaamheid ter harte neemt zal het duurzaam HR-gedachte-
goed automatisch integreren en stimuleren (De Prins, 2015). Een goed 
zicht op de missie en de doelstellingen van de organisatie geeft ook zicht 
op welke basiswaarden (wat is richtinggevend voor gedrag?) en kerncompe-
tenties (hoe kan dat worden gerealiseerd?) moeten worden ontwikkeld. In 
het jargon noemen we dat verticale integratie. Basiswaarden en kerncom-
petenties vertalen de strategische en duurzaamheidskoers van  
organisaties op het niveau van het concrete werknemersgedrag. Waarden 
geven aan waarvoor men wil staan, terwijl kerncompetenties wijzen op  
datgene waar men goed in is (of zichzelf goed in acht).

HRM-vragen van de toekomst hangen samen met de strategische beslis-
singen die een organisatie neemt. Welke gevolgen hebben digitalisering en 
robotisering voor de competenties en taken van ons personeel in de toe-
komst? Kunnen we onze medewerkers hiervoor opleiden of moeten we 
nieuwe medewerkers van buitenaf aantrekken? Het is dan ook niet vreemd 
dat strategische en tactische beslissingen nauw met elkaar samenhangen. 
De strategie zegt iets over doelen en over waarheen, de tactische vraag is 
dan hoe die doelen worden bereikt. Het vastleggen van HR-prioriteiten, het 
maken van HR-keuzes op middellange termijn en het slim organiseren van 
taken, rollen en verantwoordelijkheden behoren tot het tactische niveau. 
Wanneer de tactische beslissingen zijn gekend, kan gestart worden met de 
concrete uitvoering of implementatie ervan. Eerder werd gesteld dat een 
goed HR-beleid geen nut heeft als het niet goed geïmplementeerd wordt. 
Lijnmanagers, samen met medewerkers, worden op dit niveau direct een 
betrokken partij. Lijnmanagers vormen bijzonder belangrijke schakels in de 
dagelijkse uitrol van duurzame HR-praktijken. Gezien vanuit het perspectief 
van de vloer geven lijnmanagers in interactie met medewerkers dag in, dag 
uit een concreet gezicht aan al dan niet duurzame HR-praktijken.

Ook medewerkers zelf zijn direct betrokken in de concretisering van het 
HR-verhaal. Te lang bleven medewerkers onzichtbaar als actieve stakehol-
der binnen het HR-discours. Duurzaam HRM zal enkel kunnen floreren als 
er sprake is van grote betrokkenheid en inspraak van medewerkers. Daar 
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komt bij dat medewerkers meer dan vroeger vrijheidsgraden zullen opeisen 
om de eigen job en arbeidsrelatie te finetunen conform de eigen behoeften 
en levenssituatie. Klassiek werd uitgegaan van een standaardmedewerker, 
die gestandaardiseerd werk verricht in een standaardomgeving voor een 
standaardloon. Stilaan komt hierin verandering. Concepten als cocreatie, 
diversiteit, zelfsturing, maatwerk en HR-individualisering wijzen op een  
kentering. Het onderliggende idee bij dit laatste concept is dat iedere me-
dewerker wel enige vrijheidsgraden heeft om het werk aan te passen, te 
boetseren, te kneden ofwel te craften. Ook de arbeidsrelatie laat steeds 
meer ruimte toe voor individuele afspraken die afwijken van wat standaard 
is voorzien. Het zoeken naar een juiste balans of verbinding tussen een ge-
personaliseerd ik-verhaal en een collectief wij-verhaal zal daarom bijzonder 
kenmerkend zijn in het verder verduurzamen van het globale HR-verhaal.

4.3.2 De HR-rollen van ulrich
Over de rollen van HR-professionals bestaan verschillende theoretische mo-
dellen in de literatuur. Wellicht het meest populair is het oorspronkelijke 
model van Ulrich (1997). Ulrich vertrekt van de stelling dat, om resultaten 
te behalen, HR-managers zich minder moeten concentreren op de activitei-
ten en het werk van HR, en meer op de bijdragen die deze activiteiten moe-
ten leveren om bedrijfsresultaten te halen. De HR-manager moet niet alleen 
doen, maar ook iets opleveren. Ulrich onderscheidt oorspronkelijk vier bij-
dragen van HR die nodig zijn om als strategisch businesspartner in de orga-
nisatie te fungeren en erkend te worden: strategisch partnerschap, change 
agent, het managen van medewerkers (employee champion) en het mana-
gen van de HR-bedrijfsinfrastructuur (administratief expert) (zie figuur 4.4).

Mensen

Uitvoeren van
bedrijfsstrategie

(Strategisch partner)

Managen van
verandering

(Change agent)

Managen van HR-
bedrijfsinfrastructuur 

(Administratieve
expert)

Managen van
werknemers

(Employee champion)

Processen

Operationele focus

Strategische focus

FIGUUR 4.4  HR-rollen van Ulrich

Bron: Ulrich, 1997
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Als strategisch partner levert HR de succesvolle uitvoering van de bedrijfs-
strategie door de vertaling daarvan in prioriteiten op personeelsgebied. 
Een tweede rol is die van het management van verandering. De bijdrage 
van HR in deze is veranderingsbekwaamheid bij medewerkers genereren. 
Als administratief expert levert HR een efficiënte infrastructuur. Traditio-
neel is de administratieve rol de rol die de HR-manager wordt toebedeeld. 
Het management van werknemers omvat tenslotte de betrokkenheid van 
HRM bij de dagelijkse problemen, verwachtingen en noden van de werkne-
mers. Al dan niet naar aanleiding van het model van Ulrich wordt op grote 
schaal en in verschillende kringen gepleit voor een versterking van de eer-
ste twee rollen, in het bijzonder die van strategisch partner. HRM kan pas 
echt een bijdrage leveren als de HR-functie naar waarde wordt geschat, zo 
luidt de basisredenering.

Ondanks de populariteit van het model van Ulrich is het niet zonder kritiek 
gebleven. Zo maakt het model niet duidelijk wat de betrokkenheid van de  
HR-manager is bij. Hoe eerder deze bij de te nemen beslissingen betrokken 
wordt, hoe meer impact hij hierop heeft. Er zijn voorts verschillende manieren 
van betrokkenheid en bijhorende impact. Zo kan HR betrokken zijn bij de ont-
wikkeling van de organisatie (wat de meest ideale situatie is). Ook kan men 
ervoor opteren HR enkel een rol te laten spelen bij het implementeren van de 
organisatiestrategie: eerst bepaalt men de strategie en dan pas de gevolgen 
voor het personeel.

Anderen zijn dan weer van mening dat HR-management niet in de eerste 
plaats een strategische partner moet zijn. Zij zien voor de personeels-
dienst vooral ook een taak weggelegd als interne consultant. De eerste 
verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid ligt bij het lijnmanagement. 
Het personeelsmanagement moet daarom vooral functioneren als interne 
consultant en de lijnverantwoordelijken zo veel mogelijk adviseren en on-
dersteunen bij het personeelswerk. Anders gezegd: de HR-afdeling van het 
bedrijf moet het bedrijf helpen zijn doelstellingen te verwezenlijken door 
HR-programma’s op te zetten, maar lijnmanagers moeten deze program-
ma’s uitvoeren. Nog anderen wijzen op het toenemend belang van het HR-
initiatief van medewerkers zelf. Medewerkers schrijven steeds vaker hun 
eigen HR-verhaal door zelf initiatieven te ontwikkelen voor de eigen ontwik-
keling, motivatie, retentie, welzijn, loopbaan, enzovoort. Het managen van 
mensen wordt steeds meer self management. Het werk van Ulrich voedt 
dus het debat. Verschillende aanpassingen op en actualiseringen van het 
oorspronkelijke model van Ulrich zijn ondertussen in omloop.

§  4.4 Inrichting en organisatie van HR-organisaties

De hiervoor geschetste ontwikkeling over de rol en toegevoegde waarde 
van HRM van administratieve eenheid tot businesspartner heeft ook gevol-
gen gehad voor de organisatie en inrichting van de HRM-afdeling. HRM- 
afdelingen werden in combinatie met andere stafafdelingen bedrijfsmatig 
beoordeeld op kosten, effectiviteit, efficiëntie en klanttevredenheid. Deze 
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kritische houding leidt tot diverse aanpassingen van de HR-producten en 
-diensten, HR-processen, HR-systemen en de wijze waarop HR de produc-
ten en diensten aanbiedt aan de medewerkers en managers: het HR-
dienstverleningsmodel. In dit nieuwe model krijgen de manager en de  
medewerker de mogelijkheid om via allerlei Employee of Manager Self  
Service-technieken (ESS/MSS), self services portals en Apps − ofwel  
e-HRM − regie te nemen over hun eigen HR-processen.

Met al deze ingrepen wordt de digitale HR-organisatie van de 21ste eeuw 
gecreëerd, waarbij vier basisorganisatiemodellen voor inrichting van HR-
organisaties te onderscheiden zijn (Ulrich & Grochowski, 2012; Ulrich et 
al., 2008).
1 Gecentraliseerd model: een vorm waarbij voorzien is in een sterke cen-

trale (corporate) afdeling, geleid door een directeur of vice-president HR, 
met diverse stafafdelingen die voor de hele organisatie HR-besluiten 
neemt en bewaakt of deze worden nageleefd.

2 Gedecentraliseerd model: binnen de verschillende organisatieonderdelen 
zijn er HR-organisaties met grote autonomie en een eigen hoofd HR.

3 Matrix- of shared services model: binnen dit model is er geen strikte HR-
afdeling, maar zijn er HR-functies ingericht die met elkaar én met de or-
ganisatieonderdelen in een matrix of netwerk samenwerken. Het gaat 
dan om HR Shared Service Centers (HR SSC) voor administratieve pro-
cessen, HR Centers of Expertise (CoE’s) met specialisten die zorgen 
voor HR-beleidsprocessen, HR-businesspartners die in de management-
teams van de organisatieonderdelen HR vertegenwoordigen en schake-
len met het HR SSC en de CoE’s en ten slotte een kleine Corporate HR 
Office die het gehele HR-speelveld in de organisatie overziet en op af-
stand besluiten neemt en acties onderneemt.

4 Outsourcing- of uitbestedingsmodel: in dit model zijn enkele of meerdere 
HR-processen uitbesteed aan leveranciers en is de interne HR-organisatie 
‘slechts’ een makelaar of bewaker van de relatie en dienstverlening van 
de outsourcing-leveranciers.

Hierna is aandacht voor vier kernelementen van de genoemde HR-organisa-
tiemodellen: HR Shared Service Centers (HR SSC), Centers Of Expertise 
(CoE’s), HR-outsourcing en e-HRM.

4.4.1 HR shared service Centers
Veel grotere organisaties werken binnen HR met HR Shared Service Cen-
ters of als afkorting HR SSC (Leemhuis, 2008, Strikwerda, 2011). Een HR 
SSC is een organisatievorm waarbij diverse HR-processen en HR-admini-
straties (zoals werving en selectie, personeels- en salarisadministratie, ver-
zuimadministratie en opleidingsadministratie) worden samengebracht tot 
één afdeling die centraal binnen de organisatie wordt gepositioneerd. Een 
HR SSC is ingericht op het snel en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van 
ongeveer zeventig tot tachtig HR-administratieve processen. Door het aan-
tal producten te beperken en door de processen zoveel mogelijk uniform 
uit te voeren, is de kwaliteit voorspelbaar en kan het HR SSC tegen lage 
kosten aan de klantverwachtingen voldoen (Meijerink & Bondarouk, 2013). 
In figuur 4.5 is het dienstverleningsmodel weergegeven waar HR SSC’s veel 
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mee werken. Dit model staat ook bekend als het click-call-face-model. De 
medewerker doet zijn HR-zaken eerst via de App, het portaal en via self 
services (click), bij vragen kan hij de helpdesk bellen, mailen of chatten 
(call) en indien nodig zorgt de helpdesk voor contact tussen medewerker 
en een HR-specialist (de face). Vanuit dit model kent een HR Shared Ser-
vice Center dus een frontoffice bestaande uit een HR-portaal met self  
services en een HR-helpdesk, en een backoffice bestaande uit diverse  
HR-administraties en HR-experts.

Bron: Northgate Arinso
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FIGUUR 4.5  HR-dienstverleningsmodel

De medewerkers en managers maken binnen het HR SSC-model zo veel 
mogelijk gebruik van Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service 
(MSS) voor het veranderen van hun persoonlijke gegevens of het starten 
van een HR-proces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een aanvraag voor een 
verlofdag, het overplaatsen van een medewerker of het wijzigen van een 
contract. De medewerker en de manager gebruiken daarvoor een App of 
HR-portal waarbinnen zij de genoemde selfservice-functionaliteiten kunnen 
vinden, de gewenste mutaties kunnen afhandelen, HR-informatie kunnen 
benaderen of via mail of chat vragen kunnen stellen aan de HR-helpdesk. 
Binnen een moderne HR-helpdesk worden vragen al afgehandeld door chat 
bots; gerobotiseerde vraagbakens. Figuur 4.6 maakt duidelijk waarvoor me-
dewerkers HR-self service-functionaliteiten gebruiken.

clickcallface
model
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FIGUUR 4.6  HR-processen die medewerkers via self services uitvoeren

Welke HR-processen voeren medewerkers het meest uit met behulp van e-HRM?

Urenregistratie
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(reiskosten, overwerk, enz.)

Aanvragen of (in geval van manager)
accorderen van verlof

Rooster inzien

Vacatures bekijken

Inschrijven voor training en opleiding

Volgen van e-learning

Roosterwijzigingen doorgeven

Ziek- en hersteld melden

Bekijken van salarisstroken 64%

47%

44%

41%

36%

27%

25%

25%

23%

21%

Bron: Raet, 2017

4.4.2 HR-Centers of Expertise
Een derde kernelement van de inrichting en besturing van HR-organisaties 
zijn de Centers of Expertise (CoE’s). Binnen HR worden strategisch belang-
rijke processen – processen met een hoge toegevoegde waarde − vaak ge-
concentreerd in CoE’s. Dat zijn flexibele eenheden binnen de HR-afdeling 
die afhankelijk van de vraag en behoefte van de organisatie groter of klei-
ner worden en meer of minder werkzaamheden uitvoeren. Daarbij wordt ge-
werkt met een kleine groep specialisten die − als dat nodig is − worden 
aangevuld met specialisten vanuit de organisatie of daarbuiten. Deze CoE’s 
zijn vaak georganiseerd rond strategische thema’s van de organisatie in 
combinatie met strategische HR-processen: HR-strategie, personeelsplan-
ning, werving en selectie, talentmanagement, leiderschapsontwikkeling, 
gezondheidsmanagement of learning & development. Het doel van deze 
CoE’s is om over grenzen van organisatieonderdelen heen de strategische 
organisatiedoelen mogelijk te maken met de juiste inzet van HR-instrumen-
ten. De HR-businesspartners die als HR-adviseur zitting hebben in de  
diverse managementteams vervullen een verbindingsfunctie tussen de  
organisatie (de klant van HR) en de CoE’s, die de klantbehoeften vertalen 
in HR-oplossingen (Deloitte, 2011).

4.4.3 HR-outsourcing
Een vierde kernelement van de inrichting en besturing van de HR-afdeling 
is de keuze voor het uitbesteden van één of meerdere HR-processen in 
plaats van het uitvoeren ervan door de organisatie zelf. Uitbesteding − ook 
wel outsourcing genoemd − kan betrekking hebben het overbrengen van de 
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totale HR-organisatie naar een outsourcingleverancier, of men kan ervoor 
kiezen om een of enkele processen uit te besteden zoals het werving & se-
lectie-proces, de verzuimbegeleiding of opleiden en ontwikkelen. In die ge-
vallen spreken we van HR Business Process Outsourcing of HR-BPO (Patel 
et al., 2017). Organisaties kiezen voor outsourcing als zij de kosten van de 
HR-afdeling willen verlagen, de kwaliteit ervan snel willen verhogen, zich 
willen concentreren op de kernactiviteiten of omdat zij versneld toegang 
willen krijgen tot HR-innovaties. Ook is soms het organisatiebeleid om zo-
veel mogelijk stafafdelingen uit te besteden. Bij een uitbesteding gaan  
niet alleen werkzaamheden over naar een uitbestedingspartner, maar vaak 
ook de bij de werkprocessen betrokken medewerkers. Dat maakt dat de 
beslissing en uitvoering van een uitbesteding veel voorbereiding en een 
nauwkeuring transitieproces vraagt. Over het algemeen worden vooral de 
HR-administratieve werkzaamheden uitbesteed en niet de HR-beleids- of 
HR-adviestaken. Deze zijn vaak niet strategisch belangrijk of organisatie-
specifiek en zijn daardoor gemakkelijk te standaardiseren, uniformeren en 
automatiseren.

4.4.4 Digitalisering van HRM en e-HRM
In de hiervoor genoemde inrichtingsmodellen wordt door HR steeds meer 
gebruikgemaakt van IT-innovaties (DiRomualdo et al., 2018). Medewerkers 
kunnen via self-servicefunctionaliteiten, Apps en HR-portals zelf wijzigingen 
‘aan de bron’ doorvoeren in hun persoonsgegevens en formulieren opvra-
gen, invullen en versturen. Daarnaast kunnen zij online allerlei HR-diensten 
aanvragen, zoals een coach, een leaseauto of een training. Ook potentiële 
medewerkers kunnen via het web solliciteren, een self-assessment uitvoe-
ren en hun diploma’s en cv uploaden. Deze IT-functionaliteiten zorgen  
ervoor dat medewerkers zeven dagen per week, 24 uur per dag hun HR- 
administratietaken kunnen uitvoeren, op een moment dat hen uitkomt en 
op ieder apparaat. Met andere woorden: ‘anytime, anyplace, anywhere.’ De 
processen verlopen via elektronische workflows en worden zonder inbreng 
van mensenhanden en papier afgehandeld en in het systeem verwerkt. 
Ook de manager kan zijn dagelijkse ‘peoplemanagementtaken’ volledig 
elektronisch uitvoeren, zoals het doorgeven van beoordelingsresultaten, 
het aanvragen van een uitzendkracht of het uit dienst melden van een me-
dewerker. Daarnaast krijgt hij in zijn HR-portal allerlei HR-managementinfor-
matie en HR-analytics aangeleverd zodat hij online op de hoogte is van zijn 
personeelskosten, mobiliteitscijfers of ziekteverzuim.

Voor de combinatie van alle ICT en digitalisering die wordt ingezet bij de 
afwikkeling van de HR-processen binnen organisaties is de term e-HRM 
geïntroduceerd (Bondarouk et al., 2009). Onder e-HRM wordt verstaan: 
alle HR-IT-functionaliteiten, HR-informatie (content) en HR-data die op geïn-
tegreerde wijze worden ontsloten en verwerkt via apps, portals en HR-IT-
systemen om de HR-processen uit te voeren. Met inzet van e-HRM kan  
binnen HR efficiënter, goedkoper, sneller en kwalitatief hoogwaardiger wor-
den gewerkt en kan HR meer waarde toevoegen aan de organisatie waar 
ze deel van uitmaakt (Bondarouk et al., 2017). Door de toename van IT-
systemen binnen HR is ook steeds meer big data over medewerkers be-
schikbaar. Deze data worden via zogenaamde HR-analytics-software en 
-technieken ontsloten en geanalyseerd (Al & Doze, 2015). Digitalisering en 
e-HRM-ontwikkelingen leiden binnen de HR-praktijk tot een toename van 
IT-systemen, applicaties, portals en apps. Bij ieder HR-proces is wel een 
ondersteunend IT-systeem betrokken. De HR-functie moet daarom steeds 

ITinnovaties
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meer aandacht besteden aan een HR-IT-strategie en aan het beheer van 
HR-IT-systemen en HR-data (Marler & Parry, 2016; Ruddle, 2016).

Een nieuwe ontwikkeling binnen e-HRM is het laten uitvoeren van hoog vo-
lume, repetitieve en soms saaie handelingen door een ‘robot’. In dit geval 
niet letterlijk een robot, maar een programma dat binnen bestaande syste-
men de werkzaamheden uitvoert, die anders een medewerker zou uitvoeren. 
Deze techniek, Robotic Process Automation, is binnen HRM bijvoorbeeld 
goed bruikbaar voor het verwerken van grote aantallen indiensttredingen of 
declaraties. RPA ‘robots’ doen hetzelfde als de medewerkers doet, maar 
dan 24 uur per dag en zonder fouten. (Papageorgiou, 2018, Šimek & 
Šperka, 2019).

In de casus in het volgende kader is geschetst hoe de wereldwijd opere-
rende organisatie Sara Lee actief was met e-HRM, standaardisatie en  
verbetering van de HR-processen.

robotic process 
automation

CAsus 

Standaardisatie en uniformering HR-processen 
binnen Sara Lee

Binnen Sara Lee is hard gewerkt aan het wereldwijd beschrijven, herontwer-
pen en documenteren van de belangrijkste HR-werkprocessen. Essentieel 
daarbij was de koppeling van deze HR-processen aan businessprocessen, 
zoals het businessplanningsproces en het productieproces. Het resultaat 
was het HR Business Process Model (zie figuur 4.7), met de vastlegging 
van wereldwijd gestandaardiseerde en uniforme HR-processen. Een belang-
rijk doel hierbij was de eenvoudige en tijdrovende administratieve transac-
ties zo veel mogelijk weg te halen bij de HR-professional en te vervangen 
door e-HRM en Shared Service Centers. Op deze wijze krijgt de HR-profes-
sional meer tijd voor coaching, advies en strategische ondersteuning aan 
het management en is men in staat meer toegevoegde waarde (value for 
money) te leveren dan voorheen. De aanpak om te komen tot de gewenste 
situatie is neergelegd in een HR e-Strategy die zich uitstrekt over een peri-
ode van enkele jaren. Allereerst is het People Book samengesteld, dat als 
‘HR-bijbel’ dient en waarin negen belangrijke HR-processen centraal staan. 
Op basis hiervan wordt kennis en informatie over deze HR-processen via 
internet beschikbaar gesteld aan gebruikers. In de self service-fase wordt 
deze kennis en informatie via workflowtechnieken aangevuld met elektroni-
sche formulieren. De laatste fase bestaat uit het beschikbaar stellen van 
diverse interactieve tools aan HR-functionarissen.

De inrichtingsprincipes voor HR-organisaties gelden met aanpassingen óók 
voor de inrichting en positionering van de L&D-functie binnen organisaties. 
In hoofdstuk 14 komen deze principes uitgebreider aan bod. In figuur 4.8 
worden in de vorm van een HR-architectuur de belangrijkste HR-aandachts-
gebieden en -processen en de daarbij behorende IT-beheer en HR-databe-
heer getoond. Deze zijn geordend naar het strategisch, tactisch en operati-
oneel niveau en gekoppeld aan veelvoorkomende inrichtings- of 
organisatievormen.

hrarchitectuur
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Bron: Sara Lee Corporation, Illinois/Utrecht

Business
Strategy

Business
Results

HR
Strategy

Performance
Management

Succession
Planning

People
Sourcing

Organizational
Planning

Remuneration
Management

Employee
Relations

Competency
Development

Organizational learning

FIGUUR 4.7  Businessmodel en HR-processen uit het People Book

L&D is binnen deze architectuur een van de HR-beleidsgebieden en -pro-
cessen. In de volgende paragrafen wordt dit L&D-beleidsgebied verder  
uitgediept, gedefinieerd en toegelicht vanuit een strategisch en een duur-
zaamheidsperspectief.

Strategisch
niveau: strategie

HR-strategie
HR-analytics

Tactisch niveau:
H

R-beleidsgebieden

W&S

Arbo

Functiewaardering

Talentmanagement

Beoordelen & belonen

Personeelsplanning

Verzuimmanagement

Mobiliteit

L&D

Enz. 

Operationeel niveau:
H

R-adm
in. en -beheer

Personeels- & salarisadministratie

HR-IT-beheer & HR-databeheer

Beleidsafdelingen of
Centers of Expertise (CoE’s)

(Business Process) Outsourcing

H
R Shared Services Centers (H

R SSC)

FIGUUR 4.8  HR-aandachtsgebieden verdeeld naar strategisch, tactisch en
operationeel niveau in de vorm van een HR-architectuur
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§  4.5 L&D: definities en verschijningsvormen

In de voorgaande paragrafen is het vakgebied van leren en ontwikkelen in 
organisaties, L&D, als onderdeel of proces van HRM gepositioneerd. L&D, 
vroeger HRD (human resource development genoemd), staat voor een geïn-
tegreerde toepassing van diverse interventies op het terrein van opleiden, 
trainen en leren, loopbaanontwikkeling en organisatieontwikkeling met het 
oog op het effectief en efficiënt functioneren van individuen, groepen en 
organisaties ter realisering van de gestelde organisatiedoelstellingen 
(McLagan, 1989). Poell omschrijft het vakgebied van L&D als volgt: ‘het 
organiseren van individuele en collectieve leerprocessen, gericht op de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers alsmede het 
functioneren van de organisatie als geheel’ (Poell, 2006).

De L&D-functie heeft een steeds belangrijkere positie verworven, zowel in 
processen van strategische planning en besluitvorming van de organisatie in 
het algemeen als in ontwikkelingsprocessen van de benodigde competen-
ties, dynamische inzetbaarheid en flexibiliteit van de individuele medewer-
kers in het bijzonder. Deze belangrijke positie van L&D heeft ertoe geleid dat 
men vaak het begrip ‘strategisch’ toevoegt en dat de focus en de manier 
van werken van L&D een andere invulling en benadering krijgen. Het taalge-
bruik, de methodieken en de positionering sluiten dan veel meer aan bij dat-
gene wat op corporate niveau gebruikelijk is (Ben-Hur, 2013). Dit betekent 
echter niet dat L&D-activiteiten nu opeens vanuit de top van de organisatie 
moeten worden aangestuurd, en ook niet dat zij worden weggehaald van het 
dagelijks werkniveau waarop zij geacht worden werkzaam te zijn. Integen-
deel: het getuigt eerder van het inzicht dat vraagstukken van personele ont-
wikkeling, inzet van competenties en participatie in verantwoordelijkheid zo 
essentieel zijn voor werkgedrag en werkprestaties van medewerkers, dat 
deze niet meer kunnen worden overgelaten aan staforganen, die min of 
meer zelfstandig en buiten het lijnmanagement opereren.

Deze beweging heeft ook consequenties voor de positionering van de L&D-
functie. Traditioneel is deze gepositioneerd als onderdeel van de HRM- 
functie. Dit betekent dat de strategische invulling van L&D alleen via de 
cascadering van de HRM-afdeling kan plaatsvinden: L&D heeft geen stoel 
aan de bestuurstafel. Door het toegenomen strategische belang zien we in 
diverse organisaties de rol van chief learning officer (CLO) opkomen: een 
leider van L&D die onderdeel is van het managementteam of van de Raad 
van Bestuur, en die als cruciale rol wordt gezien voor de succesvolle imple-
mentatie van de organisatiestrategie. In deze rol legt de CLO geen verant-
woording af aan de directeur HR of P&O, maar aan de hoogste bestuurslaag 
van de organisatie, de Raad van Bestuur.

Dat betekent een opwaardering van de L&D-functie. Deze beweging is een 
vorm van centralisatie die de directe strategische link als voordeel heeft, 
maar die ook kan leiden tot traagheid in besluitvorming: een nadeel in de 
huidige context van snelle veranderingen. Daarom is ook een andere bewe-
ging te zien, waarbij de L&D-functie juist wordt gepositioneerd dicht bij pri-
maire, operationele processen waarbij de L&D-professional rapporteert 
aan bijvoorbeeld de manager operations. Een optimale positionering en 
mogelijke opwaardering van de L&D-functie is belangrijk, omdat uit een  
onderzoek naar HR-prioriteiten dat in 2021 in Nederland is uitgevoerd door 

hrD

chief learning 
officer (clO)
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Berenschot, Afas en Performa (L&D Monitor. 2021), duidelijk is geworden 
dat organisaties in 2021 ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid en talentma-
nagement als de hoogste HR-prioriteit beschouwen (zie tabel 4.6).

TABEL 4.6 HR-prioriteiten 2021

wat zijn voor u en uw organisatie de belangrijkste hrthema’s? rangorde 
2021

Mutatie rangorde 
2020

Ontwikkeling/scholing/inzetbaarheid/talent management 1 = 1

Verzuim/arbeidsomstandigheden/gezondheidsbeleid 2 + 3

Werving & Selectie/arbeidsmarktcommunicatie/employer branding/ 
onboarding

3 - 2

Digitale ondersteuning van HR-processen 4 = 4

Arbeidsvoorwaardenbeleid/modernisering/harmonisatie 5 = 5

Strategische personeelsplanning 6 + 7

Employee experience/medewerkersbetrokkenheid/retentie 7 - 6

Functiehuis/inrichting van functies of rollen 8 = 8

Performance management/beoordeling 9 = 9

Beschikbaarheid van HR-stuurinformatie 10 = 10

Privacy- en databeveiliging 11 = 11

Diversiteit/inclusiviteit 12 = 12

Begeleiden/uitvoeren reorganisatie/fusie 13 = 13

Impact robotisering/digitalisering op personeelsbeleid 14 + 15

Mobiliteitscentrum/loopbaanbegeleiding/outplacement 15 - 14

Legenda: - gedaald, + gestegen, = gelijk gebleven

Bron: L&D Monitor, 2021

§  4.6 Historische ontwikkeling van L&D

Sinds de start van de American Society of Training Directors (ASTD) in 
1942, (in 2014 omgedoopt tot ATD: Association for Talent Development), is 
het L&D-vak flink in ontwikkeling en volgt daarbij de maatschappelijke 
trends. Deze zijn in de 21e-eeuw vooral het vervallen van veel klassieke 
functies, de ontwikkeling van digitalisering en robotisering en de noodzaak 
voor mensen om zélf actief te werken aan hun inzetbaarheid gedurende ‘a 
fifty year career’ (zie ook hoofdstuk 1: Leren of stagneren).

Als we wat meer inzoomen op de ontwikkelingen van de laatste twee decen-
nia, dan is het werk van Josh Bersin (2017) daarbij bruikbaar. Hij beschrijft 
hoe in de afgelopen twintig jaar de focus van e-learning en blended learning 
is verschoven via talentmanagement naar continu leren en digitaal leren om 
uiteindelijk terecht te komen in een fase waarin ‘machine learning’ aan bod 
komt (zie figuur 4.9). Naar zijn idee zijn we daar in 2020 aanbeland, waarbij 
mogelijkheden om te leren in overvloed aanwezig zijn via allerlei mobile lear-
ning-toepassingen. De lerende dient hierbij de leerinterventie zelf te kiezen 
en ‘naar zich toe te halen’ (pull). In de volgende fase − door Bersin aange-
duid met intelligent learning − zullen steeds meer intelligente systemen de 
gebruikersprofielen van de lerende kennen en op basis van algoritmen van 
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gepersonaliseerde suggesties en gepersonaliseerde inhoud aanbieden 
(smart push). In deze fase zullen systemen zelf lerend zijn en op basis van 
beschikbare data, patronen en algoritmes, zélf in staat zijn om te leren (Van 
Dam, 2020).

Systems

E-learning
& Blended

Course Catalog
Online University

Instructional Design
Kirkpatrick

Self-Study
Online Learning

LMS as
E-learning Platform

1998-2002 2005 2010 2017 2021

Talent
Management
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Blended Learning
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Career Focused
Lots of Topics

LMS as Talent
Platform
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Mobile, Youtube
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Learning On Demand
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LMS as Experience
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Courses Everywhere

Design Thinking
Learning Experience

Everyone, All the Time,
Everywhere

LMS invisible
Data Driven, Mobile

Formats

Philosophy

Users

FIGUUR 4.9  De evolutie van HRD van 2000 tot 2021

Bron: Bersin, 2017, aangepast
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§  4.7 strategisch L&D versus duurzaam L&D

Strategisch L&D heeft primair tot doel om medewerkers binnen een organi-
satie te ontwikkelen om de strategische doelen van de organisatie te ha-
len. Het organisatieperspectief staat hierbij dus centraal. In de 21e eeuw 
is daarentegen een ontwikkeling gaande die gericht is op het over langere 
tijd inzetbaar houden van medewerkers: niet specifiek voor één organisatie, 
maar gedurende een hele loopbaan die zich binnen een aantal organisaties 
kan afspelen. Het gaat hier om duurzaam L&D, waarbij ook de betrokken 
medewerker continu bezig moet zijn met zijn ontwikkeling en inzetbaarheid.
Hierna worden de verschillende benaderingen uitgewerkt en met elkaar  
gerelateerd.

4.7.1 strategisch L&D
Strategisch L&D-beleid is gericht op de ontwikkeling bij medewerkers van 
die talenten, eigenschappen en bekwaamheden die een veranderende or-
ganisatie nu en in de toekomst nodig heeft, en zoals die zijn ingegeven 
door de strategie van de organisatie. Bij dit L&D-beleidsproces gaat de or-
ganisatie na welke kennis en vaardigheden de medewerkers beschikken en 
welke nodig zijn om de organisatiestrategie te realiseren. Deze afstemming 
gebeurt niet éénmaal, maar continu. L&D is daarmee een van belangrijkste 
instrumenten voor afstemming tussen de doelen en de strategie van de or-
ganisatie als geheel en die van de individuele medewerkers. Het is als het 
ware de natuurlijke verbindingsschakel tussen het top-downdenken van de 
strategische plannen van de organisatie enerzijds en de ervaringen, inzich-
ten en oplossingen van de medewerkers op het niveau van de werkproces-
sen anderzijds (Wognum, 1999; 2011).

Strategisch l&D

Duurzaam l&D
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Strategisch L&D is min of meer synoniem aan planvorming en beleidsont-
wikkeling. Als de organisatiestrategie is vastgesteld volgt een vertaling er-
van naar L&D-beleid op de verschillende besturingsniveaus: er wordt een 
strategisch L&D-plan ontwikkeld voor de gehele organisatie, gericht op de 
planhorizon van de strategie (één tot drie jaar). Deze strategie wordt ver-
taald naar L&D-afdelingsplannen op tactisch niveau, die vaak een planhori-
zon hebben van een jaar. Vervolgens worden deze plannen uitgewerkt naar 
operationele of individuele opleidingsplannen. Als de plannen zijn vastge-
steld en van een budget zijn voorzien, worden ze uitgevoerd en geëvalu-
eerd. Gerealiseerde L&D-plannen leiden tot realisatie van de strategische 
doelen. Dit top-down- én bottom-up beleidsproces staat centraal in het mo-
del voor leren en ontwikkelen in organisaties, als een van de benaderingen 
van leren en ontwikkelen in organisaties.

Bij het opstellen van de L&D-plannen wordt steeds een analyse gemaakt 
van de bestaande versus de gewenste kennis, vaardigheden en competen-
ties zoals de strategie die vereist. Vaak wordt daarbij gebruikgemaakt van 
het HR-instrument Strategische Personeels Planning (SPP) (L&D Monitor, 
2021). Met deze methode wordt in kaart gebracht hoe het gewenste perso-
neelsbestand er over een aantal jaar uitziet (leeftijd, kwaliteit, noodzake-
lijke competenties enz.). Vervolgens worden de gewenste en bestaande  
samenstelling van het personeelsbestand met elkaar vergeleken en plant 
de organisatie in- door- en uitstroom acties, acties om de arbeidsmarkt te 
benaderen of te beïnvloeden en natuurlijk ook acties om medewerkers tij-
dig naar het gewenste toekomstige niveau op te leiden. Dit wordt wel up-
skilling of reskilling genoemd. 

De verantwoordelijkheid voor de strategie ligt bij het topmanagement en de 
uitwerking ervan is veelal gedelegeerd naar het lijnmanagement in de vorm 
van het organisatie- en het operationeel management. De verantwoordelijk-
heid voor het ontwikkelen en opleiden van medewerkers vanwege organisa-
tiestrategie ligt dan ook niet alleen bij de HRM- of de L&D-afdeling, maar 
vooral bij het lijnmanagement (Schenning et al., 2016). In het eerderge-
noemde HR-trendonderzoek (L&D Monitor, 2021), komen de volgende is-
sues naar voren die in 2021 veel aan bod komen in de directiekamer. Zie 
figuur 4.10.

Digitalisering 37%
29%
29%
21%
21%
18%
17%

Innovatie/disruptie
Arbeidsmarkt

Groei
Nieuwe business- en verdienmodellen

COVID-19
Duurzaamheid/MVO

FIGUUR 4.10  Aspecten die in de directiekamer spelen anno 2021

Bron: L&D Monitor, 2021
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De strategische benadering van leren en ontwikkelen is zeker niet de enige 
benadering. Steeds vaker neemt de medewerker zelf de regie over de eigen 
ontwikkeling om goed te kunnen blijven functioneren in zijn huidige en toe-
komstige functie of rol. Deze vorm van self-directed learning heeft een bot-
tom-up karakter, is vaak minder gestructureerd en vindt meestal plaats in 
een leernetwerk dat zich binnen, maar ook buiten de organisatie uitstrekt. 
Een andere benadering van leren en ontwikkelen is die van duurzaam L&D, 
waarbij het doel niet per se is om via leerinterventies het behalen van stra-
tegische doelen mogelijk te maken, maar om de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers binnen de organisatie of zelfs daarbuiten te faciliteren. 
Enkele van deze ontwikkelingen zien we ook als resultaat van een wereld-
wijd uitgevoerde L&D-survey onder ruim 3.000 HR/L&D-managers in 96 
landen. Daarin komen de volgende 16 L&D-prioriteiten en trends naar voren 
voor 2021 en de jaren erna (zie figuur 4.11).

GSS 2021

1 Reskilling/upskilling (new) 13.0% new

∆%

9.4%

8.8%

8.7%

7.4%

7.0%

6.9%

6.1%

6.0%

5.5%

4.7%

4.3%

4.3%

3.2%

2.6%

2.0%

2 Collaborative/social learning (3)

3 Learning analytics (1)

4 Personalization/adaptive delivery (2)

5 Learning experience platforms (4)

6 Coaching/mentoring (8)

7 Micro learning

8 Showing value

9 Consulting more deeply with the business (7)

10 Performance support (11)

11 Mobile delivery (12)

12 Artificial intelligence (5)

13 Virtual and augmented reality (10)

14 Curation (14)

15 Neuroscience/cognitieve science (13)

16 Other (16)

FIGUUR 4.11  L&D-trends en -prioriteiten 2021

Bron: Taylor, 2021

4.7.2 Duurzaam L&D
De huidige maatschappelijk context in relatie tot werk (zie paragraaf 4.2) 
heeft enkele nieuwe kenmerken die een cruciale invloed hebben op L&D. 
De levensverwachting van mensen neemt toe: we worden gemiddeld ouder, 
waarbij een honderdjarig leven steeds vaker zal voorkomen (Gratton, 2016). 
Een logisch gevolg is dat we tot op latere leeftijd blijven werken,  

Selfdirected 
learning
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zeker als we de pensioenen betaalbaar willen houden. In Nederland is die 
keuze in de politiek ook daadwerkelijk gemaakt, met als resultaat een oplo-
pende pensioenleeftijd en AOW-leeftijd: (de AOW-leeftijd gaat omhoog van 
65 naar 67 jaar in 2024. Daarna blijft de AOW gekoppeld aan de levensver-
wachting in Nederland. Uit hoofdstuk 1 weten we ook dat de houdbaarheid 
van kennis en competenties steeds korter wordt; bestaande kennis en 
competenties verouderen snel door de exponentiële manier waarop nieuwe 
technologieën en kennis zich ontwikkelen (Van Dam, 2016; Arbesman, 
2013). Een derde element is dat de levensduur van organisaties afneemt. 
De kans is uiterst klein dat iemand die een dienstverband bij een organisa-
tie heeft dit dienstverband een hele loopbaan kan voortzetten. Een vierde 
element betreft de noodzaak om, in het kader van diversiteit en inclusivi-
teit, medewerkers aan te trekken die niet direct aan het werk kunnen, maar 
extra geschoold moeten worden. Het kan dan gaan om laagopgeleiden of 
ouderen (zie hoofdstuk 7), maar ook om statushouders en Nederlanders 
met een migratieachtergrond. Organisaties definiëren in toenemende mate 
diversiteit en inclusiviteitsdoelen, niet alleen omdat de Nederlandse over-
heid al jaren inzet op een verdere integratie op de Nederlandse arbeids-
markt, maar ook omdat organisaties als maatschappelijk doel stellen om 
hun organisatie aan te laten sluiten bij hun klanten. In het HR-trendonder-
zoek uit 2021 (L&D Monitor, 2021), komt deze ambitie duidelijk naar voren, 
zoals in figuur 14.12 te zien is.

Hoort bij onze maatschappelijke visie 79%

61%

37%

36%

25%

6%

Komt ten goede aan prestaties van teams/afdelingen

Goed voor ‘employer brand’

Komt ten goede aan de sfeer

Helpt moeilijk vervulbare vacatures te vervullen (krapteberoepen)

Anders

FIGUUR  4.12  Aanleidingen voor organisaties om te sturen op diversiteit en inclusie

Bron: L&D Monitor, 2021

Deze vier bewegingen samen maken de kans uiterst groot dat medewer-
kers tijdens hun langere loopbaan vaker van functie (moeten) wisselen en 
steeds nieuwe kennis en vaardigheden moeten verwerven om relevant te 
zijn en te blijven (zie figuur 4.13).

De hiervoor geschetste algemene trends die het vaker wisselen van functie 
en de noodzaak tot het verwerven van nieuwe competenties noodzakelijk 
maakt, kan prima vormkrijgen met een goede inzet van strategisch L&D  
binnen een organisatie. Daarbij is het meestal zo dat de budgetten voor 
L&D-activiteiten zijn toegekend aan de L&D-afdeling en niet aan individuele 
medewerkers. In uitzonderlijke gevallen hebben medewerkers (ook) een per-
soonlijk opleidingsbudget waarover zij zelf beschikken en dat zij naar eigen 
inzicht kunnen inzetten. Het probleem van duurzaamheid ontstaat doordat 
medewerkers een duurzame loopbaan alleen nog kunnen vormgeven via 
meerdere werkgevers. Het knelpunt zit in de verantwoordelijkheid voor de 
investeringen die nodig zijn voor transities van werk tussen organisaties.

kennis en  
competenties

levensduur van 
organisaties

Diversiteit en 
inclusiviteit
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L&D-professionals hebben een belangrijke rol bij het stimuleren en imple-
menteren van duurzaam L&D. Ten eerste is het van belang om het thema 
duurzaam L&D regelmatig op de agenda te zetten binnen de eigen organi-
satie en om ervoor te zorgen dat alle bestuurders een goed zicht hebben 
op de ontwikkelingen die zich afspelen. Verder is het van belang dat de im-
pact van deze ontwikkelingen op de eigen organisatie en context verhel-
derd wordt: wat is specifiek de betekenis voor de eigen organisatie en wat 
is de impact als er geen duurzaam L&D-beleid is? Vervolgens kan dan een 
verkenning plaatsvinden hoe duurzaam L&D tot voordelen voor de organi-
satie kan leiden, zowel in economisch perspectief als in maatschappelijk 
perspectief. Ten vierde kunnen initiatieven genomen worden om hieraan 
vorm te geven. Daarbij kan men mogelijk aansluiten bij initiatieven binnen 
de branche of vanuit de overheid, of zelf de voortrekker zijn in dit soort  
initiatieven. Ten slotte kan de L&D-professional specifiek duurzaam L&D-
beleid en L&D-plannen maken voor de eigen organisatie.

§  4.8 Inhoud en vorm van L&D-plannen

Gezien de veelheid aan problemen en uitdagingen binnen organisaties zijn 
er in de praktijk veel verschillende soorten L&D-plannen te onderscheiden 
met verschillende titels, zoals strategisch opleidingsplan, opleidingsbeleid, 
trainingsplan, opleidingsjaarplan en teamontwikkelingsplan. De verschillen 
komen onder andere tot uitdrukking in de mate van concreetheid van de 
plannen (variërend van beleidsplannen tot actieplannen), de planningster-
mijn (variërend van een korte termijn van een jaar tot een lange termijn van 
drie tot vijf jaar) of de focus van het plan (variërend van de totale organisa-
tie tot een enkele functie of een individu). In figuur 4.14 zijn op basis van 
deze kenmerken verschillende soorten L&D-plannen toegelicht.

Duurzaam  
l&Dbeleid

Vaker wisselen 
van functie, 

steeds nieuwe 
competenties 

nodig

Langer leven, 
langer werken

Competenties 
sneller 

verouderd

Levensduur van 
organisaties 

neemt af

FIGUUR 4.13  Redenen voor competentievernieuwing en
duurzaam L&D
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Korte termijn actiegericht (concreet)  Langetermijnbeleid en -visie (abstract) 

Gericht op de organisatie 
of een onderdeel ervan, 
zoals een divisie, werk-
maatschappij, afdeling, 
team, functiecluster of 
functie

Gericht op een individu

Opleidingsbeleidsplannen, visiedocumen-
ten of strategische ontwikkelingsscena-
rio’s. Binnen de situationele afstemming ligt 
bij deze plannen de focus bijna uitsluitend 
op de behoeften van de organisatie en pas 
in een later stadium op die van de leden 
van de organisatie

Management-development-, executive-de-
velopment- of professional-development-
plannen. Binnen deze plannen is sprake 
van ontwikkelrichtingen gecombineerd 
met in de toekomst beschikbare posities. 
Binnen de situationele afstemming ligt 
de focus bij deze plannen op de behoefte 
van de organisatie, maar met voldoende 
aandacht voor het individu

Opleidingsjaarplannen voor afdelingen 
of HRD-plannen ter ondersteuning van 
reorganisaties. Binnen de situationele 
afstemming ligt bij deze plannen de focus 
bijna uitsluitend op de behoeften van de 
organisatie en pas in later stadium op die 
van de leden van de organisatie

POP’s, mobiliteit- en employabilityprogram-
ma’s en bij exitopleidingen in geval van 
geforceerde uitstroom van medewerkers. 
Binnen de situationele afstemming ligt de 
focus bij deze plannen in eerste instantie 
op de behoefte van het individu en pas 
later op de behoeften van de organisatie

FIGUUR 4.14  Verschillende L&D-plannen voor de korte of lange termijn

We hebben hiervoor gezien hoe ook vanuit de strategische (duurzaamheids)
agenda van de organisatie L&D-plannen worden gemaakt. Daarnaast zijn er 
andere aanleidingen om L&D-activiteiten in L&D-plannen op te nemen. In 
veel beroepssituaties neemt regelgeving alsmaar toe en moet volgens re-
gels gehandeld en gewerkt worden. Dat wordt compliance genoemd. In de 
gezondheidszorg gaat het dan over het BIG-register, in de industrie over vei-
ligheid en milieu, en de financiële wereld is na de crisis overspoeld met 
nieuwe risicobeperkende regelgeving. Dit betekent dat in veel beroepen me-
dewerkers zich formeel moeten kwalificeren om hun ‘licence to operate’ te 
krijgen en regelmatig hercertificering nodig hebben om deze te behouden.

Aandacht voor het opstellen én hanteren van L&D-plannen in de praktijk is 
nodig omdat uit een L&D-trendonderzoek onder 421 HR-professionals, 250 
leidinggevenden en 458 medewerkers blijkt dat (L&D Monitor, 2021):
• bijna een derde van de Nederlandse organisaties met meer dan 200 

medewerkers geen leerbeleid heeft;
• als medewerkers hun leerdoelen niet behalen, dat dan zelden consequen-

ties voor hen heeft;
• 67% van de medewerkers en 48% van de leidinggevenden niet weten 

hoeveel leerbudget er beschikbaar is;
• binnen organisaties slechts 75% (of minder) van het leerbudget ook  

aantoonbaar effectief wordt besteed;
• 32% van de medewerkers niet op de hoogte is van de opleidingsmoge-

lijkheden in hun organisatie.

Deze scores zijn zorgwekkend te noemen omdat uit hetzelfde onderzoek 
blijkt dat de inzet van een goede L&D-strategie aantoonbaar leidt tot een 
betere leercultuur en een waaier aan mogelijkheden om het leerproces zo 
laagdrempelig mogelijk te maken voor de medewerkers (L&D Monitor, 
2021). Bij organisaties zonder strategie zijn de hoekstenen soms wel aan-
wezig, maar in mindere mate. (Zie figuur 4.15.)



 STRATEGISCH EN DUURZAAM HRM EN L&D 155

4

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Onze organisatie heeft een ruim leeraanbod
69%

48%

75%

50%

60%

38%

51%

23%

71%

45%

69%

44%

Het leeraanbod is gemakkelijk toegankelijk voor medewerkers

Medewerkers kunnen eenvoudig zelf opleidingen boeken

Medewerkers hebben een persoonlijk leerbudget

Het L&D-beleid is duidelijk verbonden met de bedrijfsdoelstellingen

Medewerkers worden gestimuleerd om hun kennis te delen met collega’s

FIGUUR 4.15  Impact van leerbeleid op leerklimaat

Bron: L&D Monitor, 2021

Organisaties mét een L&D-strategie  

Organisaties zonder L&D-strategie

§  4.9 Aanpak voor het opstellen van L&D-plannen

Het opstellen van L&D-plannen is een manier om een verbinding te maken 
tussen de strategische dimensie en de werkpraktijk en de individuele com-
petenties van medewerkers. Dat gebeurt met een grote verscheidenheid 
aan L&D-plannen die verschillen in de aanleiding, de omvang en de plan-
ningshorizon, de doelgroep en het probleem, het budget, de inzet van leerin-
terventies, enzovoort. Wat wél uniform is te schetsen is een projectmatige 
aanpak of een proces om te komen tot een L&D-plan van welke vorm dan 
ook. Dit proces, dat is weergegeven in figuur 4.16, omvat globaal zes stap-
pen die – mits in de juiste volgorde en op de juiste wijze uitgevoerd − leiden 
tot een effectief en doelmatig L&D-plan dat is afgestemd op de organisatori-
sche context, het leervraagstuk, de werkprocessen en de doelgroep.

Zoals uit figuur 4.16 blijkt is er sprake van een cyclisch proces met een aan-
tal opeenvolgende fasen. Het overslaan van een of meer fasen leidt  
bijna altijd tot een onvolwaardig plan, omdat iedere fase een of meer concre-
te resultaten of mijlpalen oplevert die weer als input fungeren voor de volgen-
de fase. Bij iedere fase of processtap wordt het plan steeds concreter en 
specifieker. Bij de aanpak wordt dus in een aantal stappen ‘van grof naar fijn’ 
of ‘van abstract naar concreet’ gewerkt, waarbij steeds met de opdrachtge-
ver wordt afgestemd. Dit wordt ook wel een iteratief proces genoemd. In ta-
bel 4.7 zijn de fasen, de werkzaamheden en de resultaten per fase weergege-
ven. Hierna worden de stappen uitgewerkt met diverse praktisch toepasbare 
voorbeelden van formats of protocollen bij het L&D-planvormingsproces.

Strategische 
dimensie

Individuele  
competenties

cyclisch proces

l&Dplanvor
mingsproces
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TABEL 4.7 Opstellen en implementeren van L&D-plannen: fasen, werkzaamheden en resultaten

werkzaamheden resultaten per fase

1 Initiatief- en opdrachtfase Formulering van de aanleiding en het 
initiatief voor het plan. Het betref-
fende probleem wordt in grote lijnen 
omschreven, evenals de verwachtin-
gen van de betrokkenen inzake  
oplossing en het gewenste eindresul-
taat. Het karakter en de reikwijdte 
van de mogelijke oplossing, de vorm 
en inhoud van het plan, worden vast-
gelegd in de vorm van een globaal 
projectvoorstel.

1 Opdrachtgever(s) vastgesteld  
2  Aanleiding, doelgroep en doel  

globaal bekend
3  Contouren van het plan met de  

opdrachtgever en stakeholders  
afgestemd

4  Processtappen en afstemmings-
momenten met betrokkenen  
afgestemd

2 Definitiefase De afbakening en de definiëring van 
het probleem en de formulering van 
het gewenste eindresultaat. Het gaat 
hierbij om de vraag of en in hoeverre 
L&D-interventies de oplossing van 
het probleem vormen en welke  
andere maatregelen nodig zijn. Ver-
volgens worden beslissingen geno-
men over de L&D-visie, omvang en 
diepgang van het L&D-plan, budget, 
kritische succes- en faalfactoren  
bij de planvorming en mogelijke 
quick wins.

1  Contouren, onderdelen van het 
plan en definities verder uitgewerkt

2 Visie op leren
3  Geïnventariseerde verwachtingen 

van alle betrokkenen
4  Aanleiding, doel, doelgroep en 

planning bekend
5  Omvang en vorm van budget  

vastgesteld
6  Kritische succes- of faalfactoren 

vastgesteld
7 Er is zicht op mogelijke quick wins

1 Initiatief 
& Opdracht

2 De�nitie

3 Diagnose
& Analyse

4 Ontwerp
& Contract

5 Realisatie

6 Evaluatie
& Borging

Afstemming

FIGUUR 4.16  Processtappen voor het opstellen en implementeren van L&D-plannen
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werkzaamheden resultaten per fase

3 Diagnose- en analysefase Vaststelling van discrepantie tussen 
huidige en gewenste situatie. Dit is 
een analyse van de organisatiecon-
text, de doelgroep en de situatie waar-
binnen het L&D-plan geïmplementeerd 
wordt. Het gaat hier onder andere om 
een sterkte- en zwakteanalyse van de 
organisatie en de doelgroep en een 
impactanalyse van het L&D-plan.

1  Inzicht in de organisatorische con-
text waarbinnen de doelgroep zich 
bevindt

2  Inzicht in de doelgroep en andere 
betrokkenen

3  Inzicht in de te verwachten impact 
van het L&D-plan op de organisa-
tie en de doelgroep

4 Ontwerp- en contractfase Uitwerking van de L&D-visie in con-
crete voorstellen voor opleidings- en 
leertrajecten en de begeleiding en 
facilitering hierbij vanuit het manage-
ment. Tevens wordt een plan opge-
steld voor de implementatie van het 
plan. Dit uitgebreide en gedetailleer-
de plan vormt het definitieve con-
tract tussen opdrachtgever, plan-
opsteller en de direct betrokkenen.

1  Vorm en inhoud van het plan  
(het ontwerp) zijn gedetailleerd  
beschreven in een L&D-plan

2  Het gedetailleerde plan is vastge-
steld en geldt als contract tussen 
planopsteller, opdrachtgever en  
betrokkenen

5 Realisatiefase Omzetting L&D-plan in een activitei-
tenplan. In het activiteitenplan is op-
genomen: planning leerinterventies, 
actiehouders, leveranciers, communi-
catie en acties om voortgang te mo-
nitoren.

1 Gestarte acties uit het L&D-plan
2  Opgeleide en meer vaardige  

medewerkers
3 Communicatieacties

6 Evaluatie- en borgingfase Beoordeling van het effect van het 
plan. Op basis van de in het plan op-
genomen doelen en mijlpalen wordt 
het resultaat van het plan vastge-
steld. Tevens worden maatregelen 
genomen om behaalde resultaten 
binnen de organisatie te borgen. Te-
rugkomdagen, intervisie en coaching 
zijn instrumenten die bij uitstek ge-
schikt zijn voor het in stand houden 
van een leercultuur en het optimali-
seren van het leervermogen.

1  De inbreng van de diverse  
betrokkenen bij het planproces is 
geëvalueerd

2  Er zijn ‘lessons learned’ geformu-
leerd om het nieuwe planproces  
verbeteren

3  Er zijn afspraken voor de borging 
en continuering van de resultaten 
op de langere termijn

4  Er is input voor een nieuwe  
planfase

4.9.1 Initiatief- en opdrachtfase
In de initiatief- en opdrachtfase wordt vastgesteld wie de feitelijke opdracht-
gever of ‘probleemeigenaar’ van het plan is, wat de planning of tijdhorizon 
is (een jaar, drie jaar, …?) en of er voldoende acceptatie is om tot een plan 
te komen. Hierbij worden vragen gesteld als:
• Is er voldoende bereidheid bij het management en personeel om  

hiervoor tijd beschikbaar te stellen?
• Is het reëel te verwachten dat men binnen een bepaalde periode ook 

tijd heeft?
• Op welke wijze worden andere medewerkers bij het proces betrokken?
• Is er voldoende bereidheid en tijd om de gekozen plannen ook te gaan 

uitvoeren?

Op basis van de antwoorden op deze vragen kan men zo vroeg mogelijk in 
de planvorming komen tot een globaal contract of projectvoorstel, waarin 
verwachtingen inzake proces en beoogde resultaten zijn vastgelegd. Gezien 
de grote verscheidenheid aan L&D-plannen en L&D-interventies is er reden 

Initiatief en 
opdrachtfase

TABEL 4.7 Opstellen en implementeren van L&D-plannen: fasen, werkzaamheden en resultaten (vervolg)
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genoeg om zo vroeg mogelijk bij de planvorming duidelijk te hebben om wat 
voor soort L&D-plan het gaat en om met de opdrachtgever de juiste ver-
volgstappen vast te stellen en af te spreken. De directe opdrachtgever is 
over het algemeen een lijnmanager, maar er kan ook sprake zijn van een 
indirecte opdrachtgever, zoals een HRM- of P&O-manager. De ervaring is 
dat beide typen opdrachtgevers uiteenlopende verwachtingen kunnen 
koesteren betreffende een L&D-plan.
Ter illustratie is in het volgende kader een gespreksprotocol opgenomen 
dat een L&D-functionaris kan gebruiken bij een gesprek met een manager 
van een organisatie-eenheid die behoefte heeft aan een L&D-plan.

Gespreksprotocol L&D-plan

Stap 1: Manager benaderen
1 Benaderen manager met verzoek tot gesprek
2 Aangeven reden gesprek
3 Aangeven voordelen L&D-plan voor de manager
4 Mogelijke onderwerpen voor gesprek bepalen
5 Lijst met mogelijke vragen opstellen
6 Toesturen vragenlijst
7 Verzoeken om info over de organisatie-eenheid van de manager  

(businessplannen enz.)

Stap 2: Voorbereiding gesprek
8 Bestuderen info over de betreffende organisatie-eenheid
9 Analyse afnamepatroon L&D-producten afgelopen twee jaar
10 Oefenen gesprek (optioneel)

Stap 3: Gesprek
11 Refereren aan eerste contact
12 Check of eerder toegestuurde informatie begrepen is
13 Vaststellen doel en duur van het gesprek
14 Afspraak over terugkoppeling

Vragen opleidingsnoodzaak:
Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten? Bijvoorbeeld:
•	 Nieuwe producten, nieuwe klanten, bijzondere concurrenten, veranderin-

gen enz.
•	 Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de werksituatie en 

het werkgedrag van de medewerkers?
•	 Welke gevolgen heeft dit voor kennis, vaardigheden en houdingsaspecten?
•	 Ontwikkelingen binnen HRM: wat gaat er gebeuren op het gebied van 

werving & selectie, beoordeling & beloning en loopbaanbeleid en MD- 
beleid?

•	 Heeft dit gevolgen voor kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van 
medewerkers?

•	 Enzovoort.
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Nadat aanleiding, doel en karakter van het plan zijn vastgesteld en de directe 
en/of indirecte opdrachtgever is geïdentificeerd, kan men overgaan tot het 
opstellen van een voorlopig en globaal ‘contract’. In dit contract komen doel, 
vorm en inhoud van het plan vast te liggen, alsmede de verschillende stap-
pen en rapportagemomenten tijdens het planvormingsproces en een globale 
planning en budgetindicatie. De kern van dit contract bestaat evenwel uit af-
spraken over afstemmingsmomenten tussen opsteller van het plan, op-
drachtgever en eventuele andere betrokkenen zoals de doelgroep, trainers 
en begeleiders. Deze afstemming voorkomt dat er een plan ontstaat dat niet 
of onvoldoende is gericht op de oplossing van het geformuleerde probleem. 
Tevens wordt de opdrachtgever hierdoor expliciet eigenaar van het plan en 
kan hij een opdrachtgeverrol vervullen bij de verdere realisatie van het plan. 
Gezien de cruciale rol die de voortdurende afstemming in het planvormings-
proces inneemt, is deze in het centrum van het model gepositioneerd. Regel-
matige afstemming in iedere fase van het proces geldt als spil en smeermid-
del van het planvormingsproces. Succesvolle realisatie en implementatie van 
het L&D-plan begint in feite al bij een juiste afstemming in de eerste fase!

4.9.2 Definitiefase
De definitiefase heeft betrekking op de afbakening en definiëring van het pro-
bleem en de formulering van het gewenste eindresultaat. Het gaat hierbij dan 
juist om de vraag of er een L&D-probleem is, en of er dus L&D-interventies 
nodig zijn als oplossing. Met andere woorden: is een organisatieprobleem 
veroorzaakt door een tekort aan kennis, vaardigheden en houding? Als dat 
het geval is, dan worden er in deze fase ook beslissingen genomen over de 
L&D-visie, omvang en diepgang van het plan, het budget, kritische succes- 
en faalfactoren en mogelijke quick wins. Bij de vaststelling en vormgeving van 
L&D-plannen is het noodzakelijk dat men een visie formuleert ten aanzien 
van opleiden en leren in het algemeen en de aanpak van concrete leertrajec-
ten in het bijzonder. Bij de formulering van een visie op opleiden en leren is 
het zinvol een onderscheid te maken in twee duidelijk van elkaar verschillen-
de optieken ten aanzien van het doel van het opleiden en leren. De ene  
optiek betreft de doelstelling om die vaardigheden of competenties te ont-
wikkelen die nodig zijn om de huidige taakstellingen goed te kunnen uitvoe-

contract

Definitiefase

Vragen opleidingsbehoefte:
•	 Zijn de opleidingsbehoeften van medewerkers bekend, bijvoorbeeld als 

resultaat van de beoordelings/functioneringsgesprekken?

Vragen rol opleidingsafdeling:
•	 Welke rol verwacht men in de toekomst van de L&D-afdeling?
•	 Welke rol verwacht men in de toekomst van de L&D-professional?

Stap 4: Verwerken gegevens
15 Opstellen concept opleidings(beleids)plan
16 Afstemmen conceptversie met manager en vaststellen van besluitvor-

mingsproces om tot een definitief plan te komen
17 Afstemmen over rapportageformat en -planning om voortgang van de 

uitvoering van het L&D-plan te monitoren
18 Start uitvoering en monitoring van het L&D-plan
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ren. De andere optiek betreft de doelstelling om het lerend vermogen van 
medewerkers te ontwikkelen, zodat zij in staat zijn zich die nieuwe vaardighe-
den sneller en gemakkelijker eigen te maken die ook in de toekomst nodig 
zullen zijn (Poell, 2006; Lingsma & Scholten, 2007).

In deze tweede planfase is het goed eerste beslissingen te nemen over:
• de reikwijdte van het plan (organisatie, afdeling, team, functiegroep);
• de diepgang van het plan (leerthema’s, leerprogramma’s of meer uitge-

werkte leerinterventies zoals trainingen, opleidingen en e-learnings );
• de omvang van het budget dat uitvoering van het plan mogelijk maakt;
• de kritische succes- of faalfactoren bij de planvorming (beschikbare tijd 

voor leren, passende cultuur en leiderschap, een veilige leersituatie,  
beschikbare IT-middelen enz.).

4.9.3 Diagnose- en analysefase
In de diagnose- en analysefase wordt de discrepantie tussen de huidige en 
de gewenste situatie vastgesteld aan de hand van drie analyses.
• Organisatieanalyse: analyse van de organisatorische context waarbinnen 

de doelgroep van het L&D-plan zich bevindt.
• Doelgroepanalyse: nadere identificatie en typering van de doelgroep van 

het L&D-plan.
• Impactanalyse: inschatting van de impact die het L&D-plan en de daarin 

geformuleerde acties hebben op de doelgroep.

Organisatieanalyse
De ervaring leert dat bij ieder type organisatie een meer of minder specifiek 
L&D-concept en L&D-plan past, waardoor nadere analyse van het organisa-
tieonderdeel waarvoor het plan bestemd is essentieel is. Bij de analyse en 
de typering van de organisatie kan men diverse begrippen en indelingscrite-
ria gebruiken, zoals:
• een open en sterk veranderende organisatie versus een gesloten en  

stabiele organisatie;
• continue organisatie versus een bedreigde organisatie;
• pioniersorganisatie versus een geconsolideerde organisatie;
• een indeling naar afzetmarkt van de organisatie, zoals de efficiënte or-

ganisatie, de kwalitatieve onderneming, de flexibele onderneming en de 
innovatieve onderneming;

• een indeling volgens Mintzberg: ondernemersorganisatie (of de eenvou-
dige structuur), machineorganisatie (of de machinebureaucratie), profes-
sionele organisatie (of de professionele bureaucratie), gediversifieerde 
organisatie (of de divisiestructuur), innovatieve organisatie (of adhocra-
tie), zendingsorganisatie of een politieke organisatie (Mintzberg, 2006).

Doelgroepanalyse
De doelgroepanalyse richt zich op het in kaart brengen van de doelgroep(en) 
waarop het L&D-plan zich richt. Daarbij komen zaken aan bod zoals:
• In welke situatie bevindt men zich? Is dat een stabiele werksituatie, 

wordt men geplaagd door allerlei veranderingen, wat voor soort werk 
doet men, is men reeds betrokken bij en geïnformeerd over de L&D-
planvorming, heeft men daarop invloed en welke is dat, op welke wijze 
wordt men geleid en hoe stimuleert die leiderschapsstijl veranderingen 
en leren, en wordt men beloond voor ontwikkeling?

Diagnose en 
analysefase

Organisatie

Mintzberg

Doelgroep
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• Welke algemene kenmerken heeft de doelgroep, zoals leeftijd en oplei-
dingsniveau, welke groepscultuur en groepsprocessen zijn te onderschei-
den, hoe lang vormt men een groep of team, op welke wijze wordt men 
geleid, hoe lang werkt men al binnen de organisatie, zijn er formele en 
informele hiërarchische relaties en hoe beoordeelt men elkaar? Verder is 
er in deze fase aandacht voor het verzamelen van het bronmateriaal dat 
nodig is voor het opstellen van een plan, zoals klant- of medewerkers-
tevredenheidsmetingen, rapportages van functioneringsgesprekken of  
relevante beleidsdocumenten.

• Ten slotte dient er aandacht te zijn voor het lerend vermogen van de 
doelgroep, waarbij zaken aan bod komen als: welke leerervaringen heeft 
men reeds opgedaan en welke leerprocessen heeft men doorlopen, hoe 
verliepen die leerprocessen, welke leerinterventies en -methoden bevie-
len goed of leidden tot veel weerstand, welke leervragen stelt men zelf, 
is er sprake van een cultuur die leren stimuleert, hoe heeft men het le-
ren onderling binnen het team of binnen de afdeling geregeld, welke 
leerpreferenties zijn te onderkennen, durft men zich kwetsbaar op te 
stellen, leert men van fouten, heeft men contacten met collega’s of an-
dere bedrijfsonderdelen om informatie en kennis uit te wisselen, is men 
op de hoogte van de kwaliteit van hun prestaties en krijgt men daar  
terugkoppeling op, is er bij de beoordeling aandacht voor competentie-
ontwikkeling en welke L&D-gerelateerde systemen gebruikt men (kennis-
databanken, competentieprofielen)?

Impactanalyse
Het implementeren van een L&D-plan kan in bepaalde situaties een be-
hoorlijke impact hebben op de organisatie of de doelgroep waarop het plan 
zich richt (zie ook tabel 4.7). Deze impact komt onder meer tot uitdrukking 
in een gevoel van onveiligheid of onzekerheid dat bij de doelgroep ontstaat 
als men bijvoorbeeld een bepaalde kwalificatie moet halen om in functie te 
blijven. De impact van een L&D-plan kan echter ook groot zijn als de doel-
groep geen tijd heeft om fatsoenlijk deel te nemen aan programma’s of als 
men beoordeeld wordt door een manager die men daarvoor niet capabel 
acht. Ook het leerverleden van de organisatie beïnvloedt het huidige en  
het toekomstige implementatievermogen en bepaalt de impact van een 
L&D-plan. Ervaringen uit het verleden zijn voor mensen vaak een krachtige 
voorspeller van hun opinie over de toekomst. Met name implementatiepro-
blemen uit het verleden komen bij het in gang zetten van nieuwe projecten 
opnieuw naar voren.

Kortom: in deze fase van de planvorming is het goed om stil te staan bij de 
impact van het L&D-plan op de organisatie en de doelgroep. Het kan dan 
gaan over de volgende onderwerpen.
• Hoeveelheid: het aantal L&D-activiteiten en de tijd, de energie en het 

budget die nodig zijn om dit plan gerealiseerd te krijgen in relatie tot de 
mate van beloning en waardering die als compensatie wordt geboden.

• Omvang: het aantal organisatieonderdelen waarop of het aantal mede-
werkers op wie het L&D-plan zich richt en de veranderingen die nodig 
zijn om het nieuw geleerde toe te passen (nieuwe software, computers, 
werkruimten).

Implementeren 
l&Dplan
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• Bereidheid: de motivatie bij de doelgroep en/of hun management om 
aan de voorgestelde L&D-acties mee te werken.

• Gedrag: de mate waarin van de doelgroep wordt gevraagd om van de  
dagelijkse routine van taken en activiteiten af te wijken door de  
L&D-activiteiten en het leervermogen van de doelgroepen.

• L&D-verleden: de ervaringen die de organisatie in het verleden heeft  
opgedaan met andere L&D-initiatieven.

4.9.4 Ontwerp- en contractfase
De ontwerp- en contractfase betreft de uitwerking van de L&D-visie in con-
crete voorstellen voor opleidings- en leertrajecten en de begeleiding en fa-
cilitering hierbij vanuit het management. Tevens wordt een plan opgesteld 
over de wijze waarop het plan wordt geïmplementeerd en welke communi-
catie er nodig is. Dit uitgebreide en gedetailleerde plan vormt het defini-
tieve contract tussen opdrachtgever en planopsteller. Ook wordt er een 
budget aan toegekend.

Als resultaat van de eerste vier processtappen van het L&D-planproces 
omvat een L&D-plan over het algemeen de volgende hoofdstukken:
• een beschrijving van de strategische uitdagingen van de organisatie  

of een beschrijving van het probleem in de werksituatie per afdeling, 
doelgroep of functiegroep(en);

• doel, doelgroep en planningshorizon van het plan en de visie op leren;
• een beschrijving van de noodzakelijke kennis, vaardigheden en hou-

dingsaspecten per doelgroep of functie vanwege de strategie of het  
probleem in de werksituatie;

• een beschrijving van de huidige versus de beschikbare kennis, vaardig-
heden en houdingsaspecten per doelgroep of functie en een beschrij-
ving van de geconstateerde kloof daartussen;

• een selectie van leerinterventies om de benodigde kennis, vaardigheden 
en houdingsaspecten aan te leren;

• budget, planning, actieplanning en actiehouders;
• implementatie- en communicatieacties.

4.9.5 Realisatiefase
In de realisatiefase wordt het uitgewerkte en vastgestelde L&D-plan ver-
taald in een activiteitenplan per maand (of een andere planperiode) dat 
geldt als een werkopdracht aan alle betrokkenen zoals L&D-adviseurs, ont-
wikkelaars, inkopers, trainers of externe leveranciers van leerinterventies. 
Het ontwikkelen van actieplannen is een concretisering van de geplande 
leertrajecten over de periode van bijvoorbeeld het eerste jaar. Men moet 
actieplannen kunnen bijstellen als blijkt dat de uitgevoerde acties niet of te 
weinig leiden tot de gewenste resultaten. Een actieplan is daarom op te 
vatten als het antwoord op de volgende vragen: wat gaan we ‘morgen’ 
doen om het L&D-plan uit te voeren, wie zijn de actiehouders en welke be-
voegdheid hebben zij, wanneer zijn de geplande acties gereed, waaraan 
moeten de opgeleverde resultaten of producten voldoen, hoeveel budget 
wordt per actie, resultaat of product besteed, hoe meten we de voortgang 
van de acties en de geleverde kwaliteit, wat doen we als er afwijkingen zijn 
in de planning, het budget of de kwaliteit?

Ontwerp en 
contractfase

realisatiefase
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4.9.6 Evaluatie- en borgingfase
In de evaluatie- en borgingfase wordt het L&D-plan geëvalueerd. Daarbij is 
aandacht voor de mate van realisatie van de vooraf vastgestelde doelen en 
mijlpalen, planning en budget. Ook de resultaten van de uitgevoerde leerac-
tiviteiten worden geëvalueerd. In tabel 4.8 zijn daarvoor diverse methoden 
opgenomen. Deze methoden worden in hoofdstuk 12 verder uitgewerkt.

TABEL 4.8 Methoden van effectevaluatie

aspecten/onderwerpen Methoden van effectmeting

Reactieniveau Meningen en gevoelens over programma, 
docenten, opdrachten, werkvorm,  
accommodatie enz.

Vragen met schaal: mee eens/niet mee 
eens, open vragen, evaluatieronde

Leerniveau Geleerde kennis en vaardigheden binnen 
trainingscontext (in overeenstemming 
met doelstellingen)

Toetsen, tentamens, bekwaamheidsproe-
ven, opdrachten, werkstukken, documenten 
enz.

Gedragsniveau Toepassing van het geleerde in de job/
functie, transfer van kennis, werkhouding, 
motivatie, creativiteit

Observatie, self-rating, learner-rapport, 
interviews, rapporten van superieuren, 
evaluatie van functieprofielen, discrepan-
tieanalyse, monitoring

Organisatieniveau Effecten van opleiding, winst/productivi-
teit, ziekteverzuim, kwaliteit of  
rendement

Monitoring van productie en omzet,  
monitoring van opleidingseffecten,  
exit-interviews

evaluatie en 
borgingfase
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Samenvatting

Bij de inrichting van HRM gelden vier denkbeelden:
• medewerkers zijn kostenpost
• verticale integratie: HR-beleid is afgestemd op strategie
• horizontale integratie: HR-instrumenten zijn afgestemd en versterken  

elkaar
• de HR-afdeling ondersteunt verantwoordelijkheden van de lijn en neemt 

deze niet over

Leren en opleiden binnen een ruimere HR-context
• HRM kan ‘soft’ zijn: kwaliteit van personeel bepaalt het succes van  

ondernemingen.
• HRM kan ‘hard’ zijn: accent van HRM ligt op management van human 

resources.
• Een krachtige HRM-praktijk kenmerkt zich door:

– duidelijkheid over organisatiebijdrage
– consistentie en compatibiliteit met andere HR-praktijken
– overeenstemming tussen medewerker en organisatie over het doel 

van HR

Kenmerken van duurzaam HRM:
• medewerkers langer en met bevlogenheid aan het werk houden
• tijdig inspelen op nieuwe functies
• koppeling met maatschappelijk verantwoord ondernemen
• medewerkers worden gezien als volwaardige interne stakeholders
• medewerkers worden aangesproken op hun talent en potentieel
• medewerkers hebben een verantwoordelijkheid bij het inzetbaar blijven

HR-rollen & verantwoordelijkheden
• HR-rollen zijn te onderscheiden op strategisch, tactische en operatio-

neel niveau
• Ulrich onderscheidt vier rollen:

– strategische partner
– change agent
– administratieve expert
– employee champion

• De inrichting van HR kenmerkt zich door:
– e-HRM, digitalisering en robotisering
– Shared Service Centers
– outsourcing
– HR Centers of Expertise
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• L&D omvat alle acties gericht op het ontwikkelen van medewerkers.

• Strategisch L&D richt zich primair op het realiseren van organisatiedoelen.

• Duurzaam L&D richt zich op het inzetbaar houden van medewerkers op 
de lange termijn en op het behalen van diversiteits- en inclusiedoelen.

• Bij duurzaam L&D heeft de medewerker een sterke eigen rol en verant-
woordelijkheid.
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5.1 Van performancemanagement via competentiemanagement  
naar talentmanagement

5.2 Relatie tussen doelen en prestaties
5.3 Performancemanagement
5.4 Competentiemanagement
5.5 Talentmanagement
5.6 Loopbaangericht talentmanagement
5.7 Loopbaanmanagement
5.8 Consequenties voor de HRM- en de L&D-manager

In hoofdstuk 4 is beschreven dat met strategisch HRM en performance aan-
vankelijk de nadruk eenzijdig is komen te liggen op de organisatiebelangen 
in termen van productiviteitsverbetering, kwaliteitsvergroting en innovatie-
verbetering. Een sterk bedrijfseconomische inslag ligt hieraan ten grond-
slag. Tegenwoordig wordt daar anders tegenaan gekeken en worden juist 
verschillen en unieke kenmerken van medewerkers benut om te voldoen 
aan de gewenste flexibiliteit, innovaties en duurzaamheid. Deze nieuwe visie 
op de kwalitatieve personeelsbezetting heeft ook haar weerslag op het te 
voeren personeels- en loopbaanbeleid. De bron van innovatie en creativiteit 
ligt immers bij de medewerkers. Om hun creativiteit, motivatie en deskun-
digheid tot uiting te laten komen en te ontwikkelen, moet de organisatie de 
juiste condities en faciliteiten scheppen voor ontwikkeling en loopbaan-
mogelijkheden. In dit hoofdstuk verkennen we wat de onderliggende princi-
pes zijn van systemen voor prestatie-, competentie-, talent- en loopbaan-
management. We zien daarbij dat er ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden:
• van opleiden naar ontwikkelen;
• van sturing naar zelfsturing;
• van kennis en vaardigheden naar gedrag en talenten;
• van belangentegenstellingen naar belangenverbinding en -vereniging.

5 
Loopbaanmanagement: 
prestaties, competenties 
en talent
Albert Kampermann
Judith Semeijn
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§  5.1 Van performancemanagement via 
competentiemanagement naar 
talentmanagement

Binnen HRM bestaan veel modellen om de prestaties en de ontwikkeling van 
medewerkers te monitoren en bevorderen. Deze modellen zijn doorgaans 
verankerd in een jaarcyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken, 
of ze worden gelabeld als systemen voor prestatie-, competentie- of talent-
management. Als we de verschillen en overeenkomsten tussen deze syste-
men willen verduidelijken, moeten we terug naar de uitgangspunten waarop 
ze gebaseerd zijn. De meeste zijn in meer of mindere mate te herleiden naar 
twee klassieke theorieën, de goal setting-theorie van Locke uit de jaren 60 
en de latere zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan uit 2000 (Deci & Ryan, 
2000). Beide theorieën stellen dat medewerkers graag werken, hun talenten 
willen ontwikkelen en verantwoordelijkheden op zich willen nemen als ze 
daartoe gestimuleerd worden. Maar de aanvliegroute verschilt wezenlijk. 
Goal setting is een reactief model waarbij aansturing via het management 
een prominente rol vervult. ZDT daarentegen vertrekt vanuit een positief 
mensbeeld waarbij medewerkers van nature proactief hun omgeving willen 
vormgeven (Deci & Vansteenkiste, 2004). Beide theorieën koppelen het ver-
wezenlijken van organisatiedoelen aan de motivatie van medewerkers.

De goal setting-theorie stelt dat het opstellen van specifieke en uitdagende 
doelstellingen tezamen met de juiste feedback bijdraagt aan hogere en betere 
taakprestaties van medewerkers. Doelen geven richting aan een werknemer 
over wat er moet gebeuren en hoeveel en welke inspanningen daarvoor nodig 
zijn. De onderliggende visie kunnen we typeren als sturend: de belangen van 
de medewerker in overeenstemming brengen met die van de organisatie. Mo-
tivatie is daarbij de schakel die bevorderd kan worden door verschillen in fei-
telijke en gewenste prestaties te overbruggen met opleiden en trainen.

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) veronderstelt dat mensen zich tijdens hun 
leven ontwikkelen naar een meer geïntegreerd en authentiek functioneren 
(Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009), zowel 
op individueel als op sociaal niveau. Deze ontwikkeling gaat niet vanzelf: me-
dewerkers moeten daartoe gestimuleerd en daarin gefaciliteerd worden. 
Maar het belangrijkste is dat zij de ruimte krijgen om zich te ontplooien in het 
werk. Als zij geconfronteerd worden met een controlerende omgeving (zoals 
bij de goal setting-theorie) zal hun ontwikkeling eerder geblokkeerd worden en 
leiden mogelijke frustraties tot demotivatie en contraproductiviteit. Bij de ZDT 
staan opleiden en trainingen veel meer in het teken van ontwikkeling, waarbij 
het gehanteerde perspectief verder reikt dan alleen de organisatiebelangen.

In deze paragraaf schetsen we de essentie van deze twee theorieën, hoe 
ze daarna verankerd zijn in verschillende HRM-activiteiten en -instrumen-
ten, en hoe dit het denken over opleiden en ontwikkelen van medewerkers 
beïnvloed heeft.

5.1.1 De goal setting-theorie
De goal setting-theorie (Locke & Latham, 2002) is sinds vijftig jaar de 
meest gedocumenteerde, onderzochte en gebruikte theorie op het gebied 
van de arbeidsmotivatie in de organisatiepsychologie. De populariteit van 

goal setting
theorie

Zelfdetermina
tietheorie

arbeids
motivatie
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de goal setting-theorie is te danken aan de brede steun die geboden is 
door uitgebreid empirisch onderzoek en aan haar relatieve eenvoud in ver-
gelijking met andere theorieën. Zo beoordelen Smith & Hitt (2005) in hun 
boek Great Minds in Management 73 theorieën over controleren en beïn-
vloeden van prestaties, waarbij de goal setting-theorie nog steeds de 
meest toegepaste is. Alleen al 79% van de Britse organisaties gebruikt 
een soort goal setting als basis voor het HRM-beleid (PSU WC, 2015).

De centrale vraag hierbij is hoe prestaties van medewerkers verbeterd kun-
nen worden om gewenste organisatiedoelen te bereiken. Daarbij wordt met 
name gezocht naar de motiverende elementen die met het doel zelf samen-
hangen, met andere woorden: medewerkers moeten zich uitgedaagd voelen, 
en ook moeten zij zich bereid voelen om die doelen (ook zelf) na te streven, 
of hun inspanningen te verhogen of te wijzigen wanneer de taakstelling daar-
om vraagt (Locke & Latham, 2006). Locke & Latham (2002) vonden een di-
recte lineaire relatie tussen doelen, niveau van presteren en de inspanning 
van betrokkenen. Deze relatie zal positiever blijven naarmate de medewer-
ker achter de doelstelling staat, over de vereiste capaciteiten beschikt en er 
geen tegenstrijdige doelstellingen bestaan (Locke & Latham, 2006). Bij dit 
laatste gaat het om de aanvaarding van doel en inzet, de doelspecificiteit, 
de moeilijkheidsgraad en feedback op doelen (O’Neil & Drillings, 1994). 
Deze voorwaarden zijn uitgebreid en later bewerkt door andere onderzoe-
kers, zoals Blanchard et al. (1985) in het SMART-model, waarbij SMART 
staat voor de voorwaarden waaraan doelstellingen moeten voldoen om ef-
fectief te zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdge-
bonden In het volgende kader wordt goal setting verder toegelicht.

In het kader is beschreven dat specifieke en duidelijke doelstellingen leiden 
tot meer productie en betere prestaties. Deze prestaties hebben vervolgens 
weer effect (‘input’) op groepsgedrag of gedrag van individuele personen. 
Hierdoor ontstaat er binnen die groepen of personen meer aandacht voor een 
doel, voor de energie die nodig is bij het nastreven van dat doel en de volhar-
ding en discipline die nodig is om het doel te bereiken. Tabel 5.1 schetst deze 
elkaar versterkende prestatiemechanismen in hun onderlinge samenhang.

TABEL 5.1 Prestatiemechanismen in hun onderlinge samenhang

Mechanisme Omschrijving voorbeeld

Directe attentie Gedrag dat direct en zonder afleiding 
gericht is op doelverwezenlijking

Om een kundige piloot te worden, wordt 
veel tijd doorgebracht in de vluchtsimu-
lator

Energie Een zekere basisaspiratie om de com-
plexiteit in taakvervulling te willen aan-
gaan

Iemand die piloot wil worden, zal zichzelf 
voorbereiden op de moeilijkheidsgraad 
van dit beroep

Toewijding De hoeveelheid tijd die benodigd is voor 
een succesvolle functievervulling, wordt 
ook daadwerkelijk besteed

De aankomende piloot zal veel studeren 
en langdurig training volgen

Effectieve  
strategieën

Om een doel te bereiken, zullen alterna-
tieve manieren overwogen en uitgepro-
beerd worden

De aankomende piloot zal onderzoeken 
welke wijze van leren en begrijpen het 
best bij hem past om een succesvolle 
piloot te worden

Organisatie
doelen
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Er is een aantal randvoorwaarden voor een succesvolle werking van goal 
setting. Zo moet er sprake zijn van self-efficacy (Bandura, 1977) van een 
medewerker, ofwel; voldoende zelfvertrouwen en geloof dat hij het potenti-
eel heeft voor het uitvoeren van de taak. Hoe hoger de self-efficacy, hoe 
groter de inspanningen van het individu zijn, ook wanneer hij wordt gecon-
fronteerd met uitdagende opdrachten (zie ook hoofdstuk 7). Verder is voor 
doelverwezenlijking van belang dat de organisatiedoelen niet in strijd zijn of 
onverenigbaar zijn met de eigen doelstellingen van de medewerker. Dit 
heeft anders een nadelig effect op de prestaties. Ook lokken zeer moeilijke 
en ingewikkelde doelstellingen eerder risicovol gedrag uit en leiden ze mo-
gelijk tot ongewenste resultaten. Als het de werknemer ontbreekt aan de 
benodigde vaardigheden en competenties voor het uitvoeren van acties die 
essentieel zijn voor het doel, draagt dat eerder bij aan het mislukken en 
ondermijnen van de prestaties.

5.1.2 De zelfdeterminatietheorie
De zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2000) neemt een bijzondere 
plaats in binnen de motivatieliteratuur, omdat het een mengvorm is van ver-
schillende motivatietheorieën waarbij het uitgangspunt is dat medewerkers 

Selfefficacy

Toelichting op goal setting

Goal setting is een klassieke benadering van motivatie van medewerkers 
en aansturen van gedrag op basis van bepaalde onderliggende principes. 
Veel van deze principes herkennen we nog steeds in de hedendaagse be-
naderingen. We noemen er vijf.
1 De bijdrage van medewerkers aan de verwezenlijking van organisatie-

doelen vormt de belangrijkste bron van de arbeidsmotivatie. Duidelijke, 
bijzondere of uitdagende doelstellingen zijn daarbij meer motiverend dan 
eenvoudige, te algemene of vage doelstellingen.

2 Specifieke en duidelijke doelstellingen leiden tot meer productie en be-
tere prestaties. Ondubbelzinnige, duidelijke en meetbare doelstellingen, 
vergezeld van specifieke deadlines, voorkomen misverstanden die juist 
leiden tot problemen in de productie en verminderde prestaties.

3 Doelen moeten realistisch (haalbaar) en uitdagend zijn. Dit geeft een me-
dewerker een gevoel van trots en tevredenheid en het legt een basis voor 
de wens tot herhaling van dat gedrag, ook voor hoger gelegen doelen. 
Hoe uitdagender het doel, des te meer wordt de realisatie ervan als belo-
ning ervaren en neemt de motivatie toe voor het bereiken van dat doel.

4 Betere en passende terugkoppelingen van resultaten sturen het gedrag 
van de werknemer bij en dragen zo bij tot betere prestaties. Feedback is 
een gestructureerde manier voor het verduidelijken en reguleren van ge-
drag en taakvolwassenheid van medewerkers. Ook helpt het om de be-
trokkenheid en voldoening in het werk te bevorderen.

5 Aanvaardbare doelen leiden tot meer betrokkenheid. Hoe beter de me-
dewerker zich herkent in de doelen en zich ermee kan verenigen, hoe 
meer betrokkenheid hij zal tonen bij de uitvoering ervan. Een hogere 
mate van betrokkenheid leidt tot meer motivatie en draagt ook bij aan 
de prestaties.
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natuurlijke basisbehoeften kennen die het optimale functioneren en de 
groei bevorderen (zie figuur 5.1).

Autonomie

Competentie

Motivatie

Verbondenheid

FIGUUR 5.1  Zelfdeterminatietheorie en bepalende factoren

Bron: Ryan & Deci, 2000

Zelfdeterminatie is het gevoel dat mensen hebben effectief te zijn in de 
omgang met de sociale omgeving en het ervaren van de mogelijkheid om 
de eigen competenties te (kunnen) benutten. Het gaat hierbij om een ge-
voel van vertrouwen in de eigen capaciteit en de daaraan verbonden werk-
zaamheden. Geheel anders dan bij de goal setting-theorie gaat het bij de 
ZDT om het gevoel dat men het gedrag zelf kan en mag bepalen, vanuit ei-
gen interesses en waarden. Denk aan ‘de handen aan het stuur hebben’, 
ook al oefenen anderen daar invloed op uit. Deze behoefte aan autonomie 
moet overigens niet verward worden met onafhankelijkheid. Ten slotte − en 
weer meer in overeenstemming met de goal setting-theorie − is er het ge-
voel van verbonden zijn met anderen, van zorgen en verzorgd worden, van 
ergens toe behoren. Het gaat ook om een gevoel van veiligheid en het er-
varen van de organisatie als een ‘thuisbasis.’

Deci & Ryan (2000) menen dat er bij medewerkers belangrijke cognitieve 
processen spelen die van invloed zijn op intrinsieke motivatie. Ten eerste 
wordt de basisbehoefte aan autonomie beïnvloed door de wijze waarop die 
vrijheid van eigen gedrag en handelen ook daadwerkelijk gestalte krijgt. Als 
de ervaren autonomie wordt ingeperkt door veel beïnvloeding en controle 
van buitenaf, dan neemt de intrinsieke motivatie af. Zo kan bijvoorbeeld 
een hulpmiddel als een aangeboden checklist of protocol voor professio-
nals demotiverend werken als deze worden ervaren als ‘van bovenaf opge-
legd.’ Een goedbedoelde beloning voor iemand die vooral intrinsiek gemoti-
veerd is om een taak uit te voeren, kan averechts uitpakken. Ook externe 
prikkels die als controle worden ervaren (bijvoorbeeld deadlines of targets) 
kunnen ertoe leiden dat de intrinsieke motivatie afneemt. Dit neemt  
natuurlijk niet weg dat autonomie en afspraken over die zelfstandigheid 
hand in hand moeten gaan. Het moet niet zo zijn dat autonomie ontaardt in 

autonomie

Intrinsieke  
motivatie
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onafhankelijkheid waarbij de medewerkers zelf bepalen hoe en wanneer 
iets gebeurt. Wel is er bij mensen een duidelijke behoefte aanwezig om tot 
op zekere hoogte zelf vorm te geven aan de manier waarop men de afspra-
ken in een arbeidsrelatie wil nakomen.

Naast autonomie en competentie is ook de basisbehoefte relatie of ver-
bondenheid van invloed op intrinsieke motivatie. Deci & Ryan wijzen op het 
belang van de interpersoonlijke context in een organisatie. Deze kan wor-
den ervaren als authentiek (ofwel ‘echt’) opbouwend, of juist als controle-
rend. In een opbouwende sfeer kan zelfs een zekere mate van competitie 
de intrinsieke motivatie juist stimuleren indien het interpersoonlijke klimaat 
deze een wat ‘speelsere’ invulling geeft. Omgekeerd kan een ongemeende 
of plichtmatige pluim van de baas juist demotiverend werken voor de me-
dewerker als de sfeer of de relatie als slecht wordt ervaren.

Deze theorie wijst op het belang van mensen om verbonden te zijn met an-
deren, op het gevoel dat men autonome keuzes kan maken en op een om-
geving waarin men de eigen capaciteiten kan gebruiken. Maar de wijze 
waarop daarmee wordt omgegaan is evenzeer van belang. Intrinsiek goed 
gemotiveerde medewerkers kunnen ongemotiveerd raken wanneer de ver-
keerde signalen worden afgegeven en/of verkeerde prikkels worden toege-
diend. De theorie maakt eens te meer duidelijk dat eenvoudige recepten 
om medewerkers te motiveren niet bestaan. Bij intrinsieke en extrinsieke 
motivatie betreft het dus eigenlijk geen tweedeling, maar een glijdende 
schaal. Positieve en ondersteunende feedback vergroot het gevoel compe-
tent te zijn, maar vooral als men het idee heeft dat men zelf keuzes kan en 
mag maken (autonomie).

Samenvattend: eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, ruimte voor 
creativiteit en innovatie, en vertrouwen op het eigen kennis- en ervaringsar-
senaal zijn in het begin van dit hoofdstuk genoemd als fundament voor een 
eigentijds ontwikkelings- en loopbaanbeleid. Daar horen uitdagend werk en 
uitdagende ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers bij die hen moti-
veren en niet eenzijdige, door de organisatie gedefinieerde doelen waarbij 
medewerkers onbedoeld ‘gevangen’ raken in systemen die hun doel voor-
bijschieten. We zullen deze in de volgende paragrafen bespreken.

§  5.2 Relatie tussen doelen en prestaties

Een doel moet zoals gezegd specifiek en meetbaar zijn. Het moet antwoord 
geven op wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe het bijdraagt aan het uit-
eindelijke doel. Specificiteit en meetbaarheid bieden referentiepunten om 
vooruitgang te meten, om te voorkomen dat vage doelen dubbelzinnig zijn 
en dat ze weinig effect op motivatie tonen. Specifieke doelstellingen varië-
ren echter in moeilijkheidsgraad. De prestaties van deze doelstellingen zul-
len ook afhangen van de capaciteiten van elk individu. Het individu moet 
naar zijn eigen vermogen gemotiveerd zijn om het beoogde doel te berei-
ken. Doelstellingen moeten hoog genoeg zijn om hoge prestaties te kunnen 
neerzetten, maar tegelijk moeten ze haalbaar zijn. Wanneer dit specifieke 
gebied wordt bereikt, zijn doelen bewezen effectief. Als doelen te hoog of 
te moeilijk zijn, neemt de motivatie af. Dan kunnen juist andere effecten 
optreden en een cultuur van corruptie en oneerlijkheid creëren (Bennett, 

Interpersoon
lijke context
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2009). Met andere woorden: medewerkers zullen dan minder open en eer-
lijk zijn over geleverde prestaties.

Figuur 5.2 illustreert de genoemde relatie tussen moeilijkheidsgraad en 
prestaties. Hoe uitdagender het doel, hoe hoger de prestaties. De presta-
tielijn loopt gestaag omhoog als de moeilijkheidsgraad toeneemt. Het 
hoogste niveau van prestaties wordt ervaren op punt A, het hoogtepunt 
van de moeilijkheid. Daarna dalen de prestaties scherp als de moeilijk-
heidsgraad verder toeneemt.

Pr
es

ta
tie

s

Moeilijkheidsgraad

A

Moeilijkheidsgraad doelverwezenlijking

FIGUUR 5.2  De relatie tussen moeilijkheidsgraad van het doel en de prestaties

Bron: Bennett, 2009

Er is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop deze niveaus prestaties 
beïnvloeden. Het meeste onderzoek gaat over de rol van targets als normen 
voor de zelfregulering van medewerkers, met name over het punt A in de gra-
fiek: het maximaal haalbare prestatieniveau dat een individu kan bereiken 
onder gelijktijdig subjectief ervaren succes. Met deze relatie is het mogelijk 
om voorspellingen te doen over de relatie tussen prestaties en motivatie 
(Corker & Donnellan, 2012). Ook kan het punt A verschillen naarmate de tijd 
verstrijkt. Het evenwicht tussen prestaties en moeilijkheidsgraad kan ver-
schuiven door ervarings- of kennisopbouw. Naarmate een medewerker meer 
ervaring of kennis heeft wordt de kans groter dat hij moeilijke doelen meer 
haalbaar acht. Met andere woorden: de vermijdingsoriëntatie op door het in-
dividu gepercipieerde onhaalbare doelen, neemt af. Maar doelen worden 
ook gepercipieerd in relatie tot anderen met lagere of hogere grenswaarden, 
of anderen bereiken de grens gemakkelijker (met minder prestaties). Feed-
back is noodzakelijk om doelstellingen en inzet effectief te houden. Zonder 
feedback zijn mensen zich niet bewust van hun progressie of regressie. Het 

prestatielijn
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is ook moeilijk om de mate van inspanning te meten die nodig is voor effec-
tieve doelverwezenlijking (Sorrentino, 2006).

Blanchard & Johnson (2003) ontwikkelden op het gebied van management 
en leiderschap buiten de academische wereld om het eerdergenoemde 
SMART-model, om de feedback te stroomlijnen met de voorwaarden van de 
goal setting-theorie. De betekenissen van SMART-doelen zijn geëvolueerd 
in de tijd en de moderne definities zijn vertegenwoordigd in tabel 5.2.

TABEL 5.2 Het acroniem SMART verklaard

S Specifiek

M Meetbaar

A Acceptabel

R Realistisch

T Tijdgebonden

Specifiek en Meetbaar zijn gesplitst in twee afzonderlijke categorieën. De 
eis dat doelen specifiek moeten zijn, heeft weinig aan zijn oorspronkelijke 
betekenis ingeboet. Motiveren werd vervangen door Meetbaar in het 
SMART-model, omdat het een overkoepelend thema is in het hele model. 
Met andere woorden: indien correct toegepast zullen doelen een positieve 
invloed hebben op motivatie en prestaties. De term Haalbaar heeft meer 
alternatieve benamingen gekregen, maar gaat nog steeds over de accepta-
tie en aanvaarding van het doel. Relevant is later vervangen door Realis-
tisch: mogelijk omdat irrelevante doelen automatisch niet realistisch zijn. 
Haalbaar kan ook betrekking hebben op het tijdschema voor de verwezen-
lijking van het doel. De T van Tijdgebonden ten slotte, verwijst naar de doe-
len als een samenstel van meetbaar, weldoordacht en passend.

Samenvattend: de goal setting-theorie reikt verder dan enkel het niveau 
van de individuele medewerker. Denk aan toepassing van het model in 
groepen, organisatie-eenheden en zelfs hele organisaties (Locke & Lat-
ham, 2002). Dit betekent dat − net zoals een individu erin kan slagen zijn 
doelen te behalen met behulp van deze theorieën − ook organisaties net zo 
veel succes kunnen behalen bij correcte toepassing van de mechanismen 
en de voorwaarden. Dit denken heeft de basis gelegd voor het latere com-
petentiemanagement (zie paragraaf 5.5). De zelfdeterminatietheorie heeft 
juist een grote bijdrage geleverd aan het inspireren van medewerkers met 
(uitdagende) doelen als een belangrijke sleutel tot zelfmanagement. Vanuit 
een psychologisch standpunt ontwikkelt zich daarbij een gevoel van trots, 
een eigenbelang dat kan leiden een groter beloningseffect (Latham, 2004).

Het is niet verwonderlijk dat de goal setting-theorie en de zelfdeterminatie-
theorie aan de basis liggen van drie veelvoorkomende systemen voor het 
monitoren en bijsturen van prestaties: performancemanagement, compe-
tentiemanagement en talentmanagement. Deze drie systemen kennen een 
volgorde in tijd. Je zou kunnen zeggen dat ze na elkaar zijn geëvolueerd. 
Systemen voor het bijsturen van prestaties en gedrag hebben een tweele-
dig karakter. In de eerste en voornaamste plaats vindt door de koppeling 
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van deze systemen een feedbackstructuur plaats in de vorm van een ge-
sprekscyclus. Periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn 
daarvan het beste voorbeeld: momenten waarop de medewerker in directe 
interactie met zijn leidinggevende de doelstellingen evalueert, bijstuurt en 
beoordeelt, en acties afspreekt om deze waar nodig te verbeteren. De 
tweede groep interventies is gericht op opleiding en training om de kennis 
en vaardigheden te verbeteren die nodig zijn voor de taakvervulling. Soms 
vindt dit plaats in een aan HRM gekoppeld loopbaanmanagement: presta-
ties, competenties en talent L&D-programma of -beleid waarin voortduren-
de ontwikkeling van medewerkers het belangrijkste speerpunt is. In de  
volgende paragraaf gaan we kort in op de verschillende systemen.

§  5.3 Performancemanagement

Het fundamentele doel van performancemanagement is het bevorderen en 
verbeteren van de doeltreffendheid van de werknemer. Het is een continu 
proces waarin managers en werknemers samenwerken om doelstellingen 
te plannen, te controleren en deze te beoordelen op de bijdrage aan de or-
ganisatie. Dit is grafisch weergegeven in de performancecyclus (figuur 5.3).

Plannen

MonitorenEvalueren

Start van de performancecyclus

Identificeren van, verhelderen van
en overeenstemming bereiken over
verwachtingen

Monitoren en evalueren van de
voortgang
Bijstellen/bijsturen van
verwachtingen

Jaarlijkse performancereview en
evaluatie
Afsluiten cyclus
Nieuwe cyclus begint

FIGUUR 5.3  De performancecyclus

Over het algemeen worden deze systemen gekenmerkt door goed ontwor-
pen functiebeschrijvingen die aan de basis liggen van een in-, door- en  
uitstroombeleid. Er is een doeltreffend toezicht op prestaties van mede-
werkers, op het bewaken en meten van de resultaten (wat) en gedrag 

functionerings 
en beoordelings
gesprekken

performance
management

performance
cyclus
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(hoe). Ook wordt een ondersteunende werkomgeving ingericht met ontwik-
kelprogramma’s, uitgelijnd aan de strategische koers en cultuur van de or-
ganisatie. Er is een jaarlijks wederkerig feedbackproces voor het stellen 
van doelen en het beoordelen van prestaties op basis van tweerichtings-
communicatie tussen medewerker en manager. Hiervoor worden werkplan-
nen ontwikkeld die worden geëvalueerd om duidelijke communicatie tussen 
managers en werknemers te bevorderen over datgene wat er verwacht 
wordt. Daarnaast wordt het systeem vanuit andere afdelingen ondersteund 
met onder andere:
• het uitvoeren van de opleidingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkhe-

den;
• bestuurlijke besluitvorming over promoties, ontslag, compensatie en  

beloningen;
• juridische documentatie.

Het tot stand brengen van een effectief performancemanagementsysteem 
vergt tijd, middelen en steun vanuit de top van de organisatie. Het is een 
integrale benadering voor het bewaken en bijsturen van prestaties door de 
hele organisatie. Uit onderzoek bij 120 organisaties, uitgevoerd door de 
Human Capital Group, samen met het tijdschrift HR Strategie, blijkt het 
voornaamste doel van performancemanagement bij een grote meerderheid 
(66%) van de organisaties ‘meer en betere ontwikkeling’ van medewerkers 
te zijn. Van de organisaties die drie of meer gesprekken per jaar voerden, 
gaf 61% aan tevreden te zijn met het proces en 59% waardetoevoeging aan 
de organisatieresultaten te zien. De organisaties die twee of minder ge-
sprekken voerden, waren aanzienlijk minder tevreden over de aanpak en 
maar 27% ziet waardetoevoeging. Als er helemaal geen verplichte gesprek-
ken worden gevoerd, bleek zelfs maar 12% tevreden over het proces en de 
waardetoevoeging (Human Capital Group, 2021).

§  5.4 Competentiemanagement

Een ander nog steeds gangbaar model gaat uit van competenties van me-
dewerkers op individuele en organisatorische niveaus. Competentie-
management is afgeleid van het kerncompetentiedenken en het is nog veel 
meer dan performancemanagement gekoppeld aan de strategische doelen 
van de organisatie. Net als bij performancemanagement worden de vakbe-
kwaamheid en de motivatie van de medewerkers gezien als belangrijke 
strategische hulpbronnen voor de realisatie van de ondernemingsdoelen. 
Kerncompetenties van ondernemingen zijn te beschouwen als de meest 
kenmerkende eigenschap (de meest typerende waarde) waardoor organisa-
ties succesvol zijn en excelleren op de (wereld)markt (Hamel & Prahalad, 
2001). Individuele competenties zijn daarvan afgeleid, maar hierbij gaat 
het om meer dan alleen kennis en vaardigheden van medewerkers. De 
kerncompetenties bepalen in grote mate de inhoud en vorm van de per-
soonlijke competenties van medewerkers.

Het competentiedenken is in de jaren 90 ontstaan als een reactie op het 
verouderde kwalificatiedenken waarbij prestaties vooral worden gerela-
teerd aan (verworven) kennis en vaardigheden. Formeel leren en ontwikkel-
baarheid staan daarbij voorop. Anders gezegd: met het competentiedenken 
worden gedrag en persoonlijkheid gekoppeld aan kennis en vaardigheden. 

competentie
management

competentie
denken

kwalificatie
denken
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Er ontstaat meer aandacht voor individuele verschillen. In tegenstelling tot 
performancemanagement gaat competentiemanagement dus veel meer uit 
van gedrag van medewerkers. Bij performancemanagement gaat het veel 
strikter om (formele) kennis en vaardigheden en is gedrag een soort black 
box waarbinnen een wisselwerking tussen eigenbelang en beloning de mo-
tivatie positief kan beïnvloeden, wat vervolgens leidt tot verbetering van ge-
drag waar dat wenselijk of nodig is. Het is een meer transactioneel model: 
het gaat om het uitwisselen van beloningen en prestaties.

Competentiemanagement is een holistisch geheel van gedrag, kennis en 
vaardigheden dat we ook terugzien in de benamingen van competenties, 
zoals analytisch denken, communicatie, flexibiliteit, integriteit en team-
work. Competenties omvatten ook zaken als waarden, normen, visies over 
zichzelf en anderen, creatief en productief omgaan met kennis en ervarin-
gen, zelfvertrouwen, motivatie en gedrevenheid. Juist deze dieperliggende 
persoonlijkheidsaspecten zijn voor de uitvoering van verantwoordelijke ta-
ken van groot belang. In tegenstelling tot ‘gewone’ vakkennis en vaardighe-
den zijn deze aspecten moeilijk via een opleiding aan te leren. Je hebt die 
eigenschappen of je hebt ze niet, zo wordt vaak geredeneerd. We kunnen 
dit visualiseren door ons een ijsberg voor te stellen (zie figuur 5.4) waarvan 
het zichtbare (tastbare) ontwikkelingsdeel van competenties boven water 
ligt, en de dieperliggende en moeilijker (waarden, normen) of niet te beïn-
vloeden competenties (persoonskenmerken) zich beneden het wateropper-
vlak bevinden.

Leerbaarheid

Hoog

HoogLaag

LaagVakkennis en
vaardigheden

Intermediaire
vaardigheden

Waarden, normen, beroepsethiek
en morele maatstaven

Zelfconcept, motieven, inzet, gedrevenheid
en overtuigingskracht

Belang

FIGUUR 5.4  IJsbergmodel voor competentiedenken

Bron: Bergenhenegouwen et al., 1996

Een competentiegerichte aanpak is daarom veel meer gecentreerd rond de 
rollen die mensen in organisaties vervullen en biedt meer mogelijkheden 
voor leerprocessen die ook op indirecte manieren mobiliseren, bijvoorbeeld 
werkplekleren. Competentiemanagement maakt (net als performancema-
nagement) deel uit van de jaarlijkse gesprekscyclus. Competentiemanage-
ment geldt dan als een norm voor het beheer van alle fasen van de  
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werknemer-‘levenscyclus’ binnen de organisatie: van werving tot ontwikke-
ling, van behoud tot meer flexibele uitbouw van kritieke competenties en 
bijbehorende beloningsaspecten. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de per-
soonlijke motieven voor competentieontwikkeling op één lijn liggen met die 
van de organisatie. Medewerkers hanteren in toenemende mate eigen stra-
tegische motieven inzake flexibiliteit en mobiliteit en zijn nadrukkelijk meer 
bezig met het realiseren van de eigen loopbaanambities (Anthoon, 2006).

Competentiemanagement is door deze spanning tussen strategische orga-
nisatieambities en medewerkersdoelen steeds meer op zijn retour. Het 
wordt gezien als een mislukt experiment, omdat het te veel is behandeld 
als een HR-proces in plaats van een zakelijke noodzaak. Gebleken is dat 
de identificatie van kritiek gedrag moeilijk is, zo niet onmogelijk. Ook het 
beoordelen van competenties is moeilijk, omdat de voorspellende waarde 
van competentiemanagement gering is. Er zijn te weinig objectieve hand-
vatten die succesvol gedrag kunnen verklaren en voorspellen. In veel geval-
len weten organisaties ook niet tot in detail welke vaardigheden nodig zijn 
om de bedrijfsstrategie tot een succes te maken. De vertaling van kern-
competenties in medewerkerscompetenties is een veel lastiger proces dan 
werd verwacht. De uitlijning van competentie-ontwikkeling met bedrijfsdoe-
len is zwak. Ongeveer 61% van de onderzochte organisaties heeft een 
enigszins effectief systeem, maar is niet in staat de kritische competen-
ties en de daarbij horende rollen van medewerkers te identificeren (Bran-
don Hall Group, 2015).

Investeringen in competentiemanagement zijn daardoor gedeprioriteerd. 
Invoering van competentiemanagement op de lijst met HR-activiteiten is 
gezakt naar de laatste plaats. In feite zegt 69% van de ondervraagde orga-
nisaties dat haar competentiemanagement helemaal niet effectief bleek. 
Het voornaamste kritiekpunt is dat competentiemodellen papieren tijgers 
zijn geworden en losgeweekt zijn van meetbare, functioneel en meer tech-
nisch uitwerkbare competenties (zoals bij performancemanagement).

§  5.5 Talentmanagement

Na performance- en competentiemanagement is talentmanagement het 
derde model dat we behandelen. Ook hier is het uitgangspunt om met be-
hulp van (strategisch) HRM bedrijven en organisaties in staat te stellen hun 
doelen te bereiken. Het gaat daarbij vooral om activiteiten die te maken 
hebben met het effectief werven, behouden, ontwikkelen en belonen, maar 
dan bezien vanuit talenten van mensen.

Binnen talentmanagement zijn verschillende opvattingen te onderkennen. 
In de eerste opvatting gaat men ervan uit dat het primair toptalenten be-
treft in de vorm van personen met een bijzondere en hoogbegaafde eigen-
schap. Benadrukt wordt dat deze personen uitsluitend kunnen excelleren 
vanwege die bijzondere aanleg of begaafdheid. Binnen deze opvatting staat 
vooral het identificeren van dit soort ‘talenten’ centraal en het creëren van 
context, faciliteiten en ondersteuning om deze talenten te optimaliseren en 
uit te bouwen (Visser, 2009). In deze opvatting is talentmanagement te 
vergelijken met een proces van performance-coaching, waarbij het er in 
hoofdzaak om gaat het ontwikkelingsproces zo te stimuleren, te faciliteren 

Talent
management
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en te coachen dat deze talenten het boeiend vinden om voor de organisa-
tie te werken en daardoor voor de organisatie behouden blijven. Dit vraagt 
van managers het vermogen om prestatie- en aspiratieniveau van de geta-
lenteerde goed in te schatten en de vaardigheid om als coach goed in te 
spelen op de ontwikkelingswensen van de getalenteerde persoon, waarbij 
elke vorm van dwang wordt vermeden.

In de tweede (meer eigentijdse) opvatting heeft talentmanagement betrek-
king op eenieder die een essentiële bijdrage levert aan de doelstelling van 
de organisatie. Daarbij spelen het vinden, binden, boeien, bloeien en laten 
doorgroeien van talenten een centrale rol. Dit inclusieve talentmanage-
ment bestaat dan uit alle activiteiten en faciliteiten die als extra en als bij-
zonder voor de getalenteerde personen worden gedaan. Het gaat daarbij 
om het onderhouden van de bestaande arbeidsrelaties, zodat deze voor 
beide partijen aannemelijk en aantrekkelijk zullen zijn en blijven. De HR 
heeft bij deze activiteiten een hoofdrol en talentmanagement is – als over-
koepelende term – de operationalisatie van dit gehele proces (Van der 
Sluis, 2008). Hiermee komt een ander aspect centraal te staan in de aan-
sturing, namelijk dat deze in belangrijke mate gemodereerd wordt door de 
tussenkomt van de arbeidsrelatie. In deze opvatting is talentmanagement 
te vergelijken met het eerdergenoemde proces van bekwaam worden in 
een fasering, waarbij competentieontwikkeling wordt gezien als de input-
kant en performancemanagement als de outputkant van het persoonlijk 
ontwikkelingsproces. De extra dimensie van talentmanagement hierbij is 
dan een zaak van vinden, binden, boeien, bloeien en laten doorgroeien, 
eerder dan van managen en dwingen (Van der Sluis, 2008).

De benaming talentmanagement vloeit voort uit het denken in competen-
ties. Ook bij talentmanagement is sprake van afstemming van een aantal 
organisatorische kerncompetenties op specifieke competenties van mede-
werkers. Deze set van competenties bevat kennis, vaardigheden, ervaring 
en persoonlijke eigenschappen (gedemonstreerd in gedragingen). Maar ook 
hier geldt dat de oudere competentiemodellen zelden succes in een func-
tie voorspellen. Dit heeft vooral te maken met de weinige aandacht die uit-
gaat naar het succesvol ontwikkelen van de benodigde competenties. Een 
talentstrategie is een opleidings- en ontwikkelingsstrategie die is ingesteld 
om de meest productieve of beloftevolle werknemers te selecteren voor 
projecten en opdrachten die passen bij zijn talent. Het is een selectieve 
benadering waarbij de werknemer centraal staat en waarbij het erom gaat 
om de unieke competenties te identificeren en te benutten. Een effectieve 
strategie behelst het delen van informatie over talentvolle medewerkers en 
hun potentiële carrièrepaden in de gehele organisatie. Anders dan bij com-
petentiemanagement staat hier dus de ontwikkeling in de loopbaan cen-
traal: competentieopbouw leidt niet enkel tot een beter of hoger niveau van 
functioneren, maar is gekoppeld aan een carrièrepad. De speurtocht is ge-
richt op het ‘beste’ talent dat wordt opgeleid en bereid is deel te nemen 
aan een uitgestippeld pad in hun loopbaan. Deze successieplanning profi-
teert van de talentontwikkeling van werknemers en is van groot voordeel 
voor de afstemming op de organisatiedoelen.

Talentstrategie
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Talentmanagement in de eerste opvatting blijft (net als bij performance- en 
competentiemanagement) een klassieke poging om vanuit een expliciete 
bedrijfsstrategie te zoeken naar passende HRM-activiteiten, zo stellen  
Tichy, Fombrun & Devanna (1982). Deze auteurs moedigden HR-afdelingen 
daarmee aan tot meer strategisch inzicht in de bedrijfsstrategie van de or-
ganisatie en de herstructurering van de HR om de organisatiepraktijk te  
ondersteunen. Jackson & Schuler (1990) hebben daarbij een model uitge-
werkt. Dit model laat zien hoe de HR-planning een meer strategisch 
karakter krijgt (beoordeling van HR-vraag en -aanbod, uitvoering van pro-
gramma’s, evaluatie van de resultaten) en hoe het kan worden gekoppeld 
aan organisatorische variabelen (bijvoorbeeld de strategie van de organisa-
tie, de fase van de organisatorische levenscyclus, de concurrerende omge-
ving). Het denken in zogenaamde talentpools biedt daartoe de mogelijk-
heid human resources in te delen in resources die moeilijk te vervangen 
zijn en resources die juist gemakkelijk kunnen worden vervangen omdat ze 
geen unieke waarde toevoegen (zie tabel 5.3).

TABEL 5.3 Indelingsmatrix human resources

Moeilijk te vervangen Moeilijk te vervangen

Lage toegevoegde waarde Hoge toegevoegde waarde

Gemakkelijk te vervangen Gemakkelijk te vervangen

Lage toegevoegde waarde Hoge toegevoegde waard

In de bovenste kwadranten is sprake van de moeilijk te vervangen talent-
pools. Moeilijk te vervangen talent met weinig toegevoegde waarde voor de 
organisatie (het kwadrant linksboven) betreft de talenten met zeer gespeci-
aliseerde vaardigheden die echter geen incrementele waarde toevoegen 
voor de klant. Een goede verkoper met uitstekende communicatieve vaar-
digheden bijvoorbeeld hoort thuis in het kwadrant rechtsboven. Productie-
medewerkers die routinematige, gemakkelijk aan te leren handelingen  
uitvoeren kunnen gezien worden in het kwadrant rechtsonder. Administra-
tief personeel dat relatief eenvoudige werkzaamheden uitvoert hoort daar-
entegen als voorbeeld thuis in het kwadrant linksonder.

Aan de ene kant kan talentmanagement worden gehanteerd in de zin van 
competentieontwikkeling en competentiemanagement wanneer het wordt 
ingezet voor het ontdekken en het ontwikkelen van talenten, begaafdheden 
en bekwaamheden. Aan de andere kant kan talentmanagement worden ge-
hanteerd in de zin van performance-coaching en performancemanagement 
wanneer het wordt gebruikt voor het stimuleren, begeleiden en faciliteren 
van personen die een exceptionele toegevoegde waarde hebben voor het 
organisatiesucces.

Talentpools
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§  5.6 Loopbaangericht talentmanagement

In de beschreven modellen maakt de organisatie afspraken over het resul-
taat dat medewerkers moeten behalen. Men noemt dat ook wel functie-
contracten. Men verwacht daarbij van de ene medewerker iets anders dan 
van de andere. Ook heeft de ene medewerker andere verwachtingen van 
de werkgever dan de ander. Deze verwachtingen zitten in hoofden en staan 
nooit op papier. We spreken daarom van psychologische contracten tussen 
een werkgever en een medewerker. Naast de arbeidsovereenkomst, waarin 
allerlei zaken officieel en volgens bepaalde regels zijn opgeschreven zodat 
iedereen weet waar hij zich aan moet houden, zijn er dus nog allerlei onuit-
gesproken verwachtingen.

Bij relationele contracten − ook wel psychologische contracten genoemd 
(Rousseau, 1995) − wordt motivatie binnen organisaties vaak gezien als 
iets wat van beide kanten komt, dus van werkgever en werknemer. De me-
dewerker wordt door bepaalde dingen gemotiveerd, maar de werkgever 
moet weten wat die dingen zijn en moet in zijn aansturingsgedrag daarop 
aansluiten. Wanneer het management aangeeft wat het verwacht en in zijn 
gedrag rekening houdt met de verwachtingen van medewerkers, dan kan 
de organisatie het gedrag van medewerkers echt goed sturen. Bij dit meer 
relationeel contract is de ruil ingewikkelder en vooral uitgebreider. Zowel 
de werkgever als de werknemer verwacht dat de relatie tussen hen beiden 
zich in de loop der tijd verder zal ontwikkelen. In de praktijk betekent dit 
dat de werknemer bij dit soort contracten verwacht dat hij scholings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden zal krijgen.

Laten we de werking daarvan uitleggen aan de hand van een illustratie 
over verschillende soorten generaties werknemers. In figuur 5.5 zijn vijf ge-
neraties beschreven en met elkaar vergeleken. De recente generaties Y en 
Z (geboren in de jaren 80 en 90) zijn opgevoed met digitalisering en stellen 
geheel nieuwe eisen aan het werk. Zij vinden carrièremogelijkheden belang-
rijk en hechten vooral waarde aan niet-materiële aspecten van het werk: 
vrijheid, afwisseling, uitdaging en ruimte voor het privéleven. De jonge pro-
fessional van vandaag zoekt naar erkenning voor zijn talent, hij wil contac-
ten leggen die ertoe doen en de doelen van het bedrijf moeten in lijn liggen 
met de eigen idealen. Interessant werk is werk dat uitdaging biedt en waar-
in de medewerker zijn eigen bijdrage herkent. Deze bevestiging van ‘ik doe 
zinvol werk’ vindt vooral plaats in de sociale omgeving van de werknemer: 
collega’s, het netwerk, vrienden en familie.

Een organisatie wil het liefst dat getalenteerde medewerkers lang bij haar 
blijven werken, omdat zij over unieke kennis en vaardigheden beschikken. 
Dergelijke medewerkers zijn moeilijk op de arbeidsmarkt te vinden, omdat 
ze zo specifiek zijn voor deze organisatie. Door te investeren in ontwikke-
ling van deze medewerkers kan de organisatie de medewerkers aan zich 
binden. Dit is hét voorbeeld van een relationeel contract. Professionals zijn 
ook strategisch van groot belang, maar hun kennis en vaardigheden zijn 
van algemene aard. Ze zijn vervangbaar en zijn ook aantrekkelijk voor an-
dere organisaties. Om die reden moet de organisatie met professionals op 

functie
contracten

psychologische 
contracten

relationele  
contracten

generaties  
Y en Z
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zoek gaan naar gemeenschappelijke belangen. Zolang deze medewerkers 
marktconform beloond worden en uitdagend werk hebben, zullen ze ver-
bonden blijven aan de organisatie. Het contract met hen geeft dus een 
mengeling te zien van functionele en relationele kenmerken.

Karakteristieken

Vormende ervaringen

Percentage van Brits
personeelsbestand*

Maturisten
(voor 1945)

Tweede Wereldoorlog
Ingekaderde rollen
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FIGUUR 5.5  Vijf generaties beschreven en met elkaar vergeleken

SMS SMS

SMS

Het gevolg is wel dat er voor verschillende medewerkers verschillende  
afspraken gelden en dat zij ook op verschillende manieren worden aange-
stuurd. Dat is iets waarmee een organisatie moet oppassen. Grote ver-
schillen in benadering kunnen leiden tot ontevredenheid. Toch kan het in 
deze tijd bijna niet anders dan dat er verschillen zijn in arbeidsrelaties en 
psychologische contracten. Sommige organisaties proberen hun medewer-
kers te motiveren door hen te controleren met systemen die gericht zijn op 
het beheersen van hun gedrag en door met functiegerichte scholing en op-
leiding hun competenties te verbeteren. Ook zijn er organisaties die juist 
proberen de betrokkenheid van medewerkers te vergroten door hen vrijhe-
den en verantwoordelijkheden te geven en hun eigen loopbaanontwikkeling 
centraal te stellen. Dit reikt verder dan datgene wat voor de functie strikt 
noodzakelijk is.

In het volgende kader wordt stilgestaan bij typische 21ste-eeuwse compe-
tenties die nodig zijn voor het omgaan met de complexe werkelijkheid van 
die 21ste eeuw.

21steeeuwse 
competenties
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Wanneer organisaties steeds ‘dienstverlenender’ worden en wanneer  
kennis in organisaties een steeds belangrijkere rol gaat spelen (kennisin-
tensiever), worden organisaties steeds afhankelijker van de inzet en de cre-
ativiteit van hun medewerkers. Een zogenaamde betrokkenheidsstrategie 
is dan de beste manier. Daarmee probeert een organisatie de medewer-
kers immers zo te motiveren dat de motivatie echt vanuit henzelf komt (in-
trinsiek). Bij talentmanagement lijkt dit echter vooral voorbehouden aan 
medewerkers die werken in functies die strategisch gezien belangrijk zijn 
voor de organisatie. Een meer beloftevolle benadering voor een betrokken-
heidsstrategie is te vinden in loopbaanmanagement.

§  5.7 Loopbaanmanagement

Wellicht lijkt loopbaanmanagement van een andere orde dan de eerder be-
handelde modellen voor het realiseren van prestaties en het ontwikkelen 

Betrokkenheids
strategie

loopbaan
management

Competenties voor omgaan met de complexe 
werkelijkheid van de 21ste eeuw 
Momenteel is er veel gaande met betrekking tot de noodzakelijke competen-
ties voor het omgaan met de te verwachten complexe werkelijkheid van de 
21ste eeuw. Thijs et al. (2014) komen tot de conclusie dat er internationaal 
een redelijke mate van overeenstemming bestaat over de (globale) inhoud 
van de 21ste-eeuwse vaardigheden, namelijk competenties op het gebied 
van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossingsvaardigheden, commu-
niceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardig-
heden en zelfregulering. In dit kader is een citaat opgenomen uit recent on-
derzoek onder leiding van Kirschner (2017), waarin hij een poging doet 
enkele echt onderscheidende 20ste-eeuwse vaardigheden te identificeren:
‘…er onduidelijkheid is over welke kennis, vaardigheden en attituden nodig 
zijn voor het wapenen van jeugdigen tegen het probleem en de gevolgen 
daarvan. Duidelijk is wel dat leerlingen voorzien moeten worden van een 
stevige kennis- en vaardigheidsbasis om toekomstbestendig te kunnen le-
ren. Er wordt veel gesproken en geschreven over 21ste-eeuwse vaardighe-
den, maar een analyse daarvan laat zien dat deze vaardigheden duidelijk 
noch eenduidig zijn, dat zij steeds veranderen zowel wat betreft aantal als 
inhoud, en dat het voor het grootste deelvaardigheden zijn die ook in de 
20ste en zelfs in de 19de eeuw noodzakelijk waren. Eigenlijk zijn de enige 
vaardigheden die echt als 21ste-eeuws aangemerkt kunnen worden:
•	 informatiegeletterdheid: het kunnen zoeken, identificeren, evalueren (van 

de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen) en effectief gebruiken van 
verkregen informatie

•	 informatiemanagement: het kunnen vastleggen, beheren en delen van 
verkregen informatie.

Belangrijker is het om te spreken over toekomstbestendig leren: het ver-
werven van de vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op een sta-
biele, bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld.’

Bron: Kirschner, 2017
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van menselijk kapitaal in en voor organisaties. Hoewel het in het verleden 
misschien niet tot de expliciete verantwoordelijkheid van HRM en HRD be-
hoorde om loopbaanmanagement op de kaart te zetten, speelde het echter 
zeker al een rol in de algehele wijze waarop medewerkers aan hun presta-
ties, competenties en talent werkten. Het traditionele beeld van loopbaan-
management en -ontwikkeling betrof het klimmen naar de top van een  
piramide, naar de hogere functies in een organisatie en in de organisatie-
hiërarchie. Dit hing samen met de definiëring van loopbaansucces in ter-
men van salaris, het aantal promoties en het bereikte hiërarchische suc-
ces (Judge et al., 1995). Leden van een organisatie werden aldus als 
‘winnaars’ dan wel ‘verliezers’ gezien, afhankelijk van het feit of zij erin 
slaagden promotie te maken op de hiërarchisch opgebouwde loopbaanlad-
der. Een misstap of blunder in een bepaalde periode kon bepalend zijn 
voor verdere stijgingsmogelijkheden, en ook voor laatbloeiers was het 
moeilijk om succes te behalen in deze race. Loopbaanmogelijkheden wer-
den op deze wijze sterk verbureaucratiseerd en hadden eerder een demoti-
verende dan een motiverende werking.

In lijn met de huidige organisatieontwikkelingen vinden er ook in relatie tot 
loopbaanmanagement en -ontwikkeling fundamentele veranderingen 
plaats. Zo is in de literatuur loopbaansucces nog ‘trending topic nummer 1’ 
(Akkermans & Kubasch, 2017). Dit betreft niet alleen de traditionele uit-
komsten zoals salaris en aantal promoties, maar ook (en vooral) de zoek-
tocht naar nieuwe manieren om loopbaansucces te begrijpen in subjectieve 
termen. In die zin is een succesvolle loopbaan nu vooral de mate waarin de 
persoon deze zelf als succesvol ervaart en ook tevreden is met waar hij nu 
staat en zich naartoe ontwikkelt (zie bijvoorbeeld Shockley et al., 2016).

Langzaam maar zeker worden ook kortetermijnbelangen (financiële belan-
gen) van de organisatie vervangen door langetermijnbeleid, waarbinnen wel-
iswaar de financiële gezondheid van het bedrijf nog altijd een geldig doel 
blijft, maar waarbij ook oog ontstaat voor duurzame(re) sociale (mensgerela-
teerde) doelen. In dit opzicht hebben de meeste bedrijven in de uitvoering 
van dat beleid nog wel een weg te gaan (Parkin Hughes et al., 2017). Hierbij 
komt benutting van menselijk kapitaal en talent als belangrijk fundament 
voor het functioneren van organisaties centraler te staan. Er wordt dan niet 
meer alleen gekeken naar de wijze waarop de werkzame mens zich moet 
aanpassen aan de organisatie, maar ook naar de wijze waarop organisaties 
optimaal − dat wil zeggen met oog voor langetermijndoelen en -belangen − 
met werkzame mensen kunnen omgaan. Dit biedt een nieuw perspectief op 
modellen die HRM en L&D kunnen hanteren als het gaat om leren en ont-
wikkelen in organisaties: wat is hedendaags loopbaanmanagement dan pre-
cies? Welke vormen zijn er zoal? Op welke theoretische principes worden 
deze gebaseerd? En ten slotte: Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit ge-
bied en hoe vertalen we deze naar wat dit voor moderne L&D-managers kan 
betekenen op het gebied van leren en ontwikkelen?

5.7.1 Hedendaags loopbaanmanagement: een inkijkje
Organisaties zijn zich er in toenemende mate van bewust dat de medewer-
kers (het personeel) belangrijke actoren zijn. Zonder hen is er niet eens een 
organisatie, zogezegd. Alleen al het feit dat we nu spreken van medewerkers 
in plaats van werknemers zegt al iets over het verschuivende perspectief op 
hun toegevoegde waarde. Dit betekent dan ook dat men zich op diverse ma-
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nieren bezighoudt met het vraagstuk over inzet en benutting van talent en 
daarbij ook de duurzame inzetbaarheid en loopbaan van de betreffende me-
dewerker. In eerste instantie was het een eng gegeven dat je mensen vrij-
heid geeft om talenten en expertise te ontwikkelen zonder strikte koppeling 
aan de prestatie die geleverd moet worden. Dit is echter wel in lijn met de 
ontwikkeling dat er van individuen steeds meer eigen verantwoordelijkheid 
en pro-activiteit wordt verwacht ten aanzien van het ontwikkelen en mana-
gen van de eigen loopbaan (Baruch, 2014; De Vos & Soens, 2008).

Inmiddels wordt daarom in lijn met allerlei parallelle en gerelateerde ont-
wikkelingen (zoals innovatie en technologische vernieuwing, maar ook de 
verschuivende demografie) rekening gehouden met de positieve nevenef-
fecten van een meer loopbaangerichte houding en beleid. De ene organisa-
tie gaat hierin verder dan de andere. De ene organisatie durft of kan dit 
ook gemakkelijker dan de andere. Sommige organisaties hebben hiervoor 
een integrale aanpak en filosofie.

Een voorbeeld van een vooruitstrevende praktijk staat in de volgende ca-
sus. De aanpak van Greyston Bakery is eigenlijk niet eens specifiek gericht 
op loopbanen en loopbaanmanagement, maar geeft wel een voorbeeld van 
een organisatie die heel expliciet de (werkende) mens centraal stelt. Dit 
schept een basis voor loopbaanmanagement waarin ieders toegevoegde 
waarde op een inclusieve arbeidsmarkt de boventoon kan voeren.

loopbaan
gerichte houding  
en beleid

CAsus 

Een vooruitstrevende loopbaanpraktijk bij Greyston 
Greyston is een bakkerij die maatschappelijke waarde vooropstelt. Hun slo-
gan is: ‘We don’t hire people to bake brownies, we bake brownies to hire 
people’. Greyston hanteert een opendeurbeleid: iedereen die binnenloopt 
hoeft niet te solliciteren, maar wordt direct aangenomen. Daardoor krijgen 
veel ex-gevangenen een tweede kans. Greyston is leverancier van ijsgigant 
Ben & Jerry’s.

5.7.2 Vormen van loopbaanmanagement
Een belangrijk onderscheid dat reeds genoemd werd betreft het onderscheid 
tussen individueel loopbaanmanagement en organisationeel loopbaanma-
nagement. Individueel loopbaanmanagement en het belang daarvan voor  
individuele medewerkers heeft al veel aandacht gekregen in de literatuur. 
Allerlei belangrijke antecedenten en consequenties van dit begrip zijn en 
worden onderzocht. Het gaat bij individueel loopbaanmanagement over de 
activiteiten die medewerkers zelf ontplooien om de loopbaan te ontwikkelen 
richting de gewenste doelen, dus hun eigen regie (zie bijvoorbeeld Sturges 
et al., 2010).

Organisationeel loopbaanmanagement is meer contextafhankelijk, want 
het verwijst naar de activiteiten en praktijken die een organisatie inzet om 
de loopbanen van medewerkers te ondersteunen, te faciliteren en mee-
helpt te ontwikkelen (Baruch & Peiperl, 2000). Binnen organisationeel 
loopbaanmanagement van organisaties kunnen door contextspecifieke fac-

Individueel  
loopbaan
management

Organisationeel 
loopbaan
management
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toren behoorlijke verschillen bestaan. Het is daarom belangrijk om op de 
hoogte te zijn van deze contextrelevante factoren van het loopbaanmanage-
ment bij een organisatie. Men ziet dan ook beter waarop het gehanteerde 
loopbaanbeleid het accent legt. Eén van die accenten kan zijn de link met 
de beoogde prestaties van de medewerkers zijn, zoals duidelijk wordt bij 
performancemanagement of competentiemanagement. In dat geval wordt 
het loopbaanmanagement van een organisatie vooral gekoppeld aan de uit-
komsten van bijv. functionerings- en beoordelingsgesprekken en volgt meer 
de principes van de goal setting theorie (Locke & Latham, 2012).

Loopbaanmanagementpraktijken en -activiteiten kunnen ook meer het ka-
rakter krijgen van het verder tot wasdom laten komen van intrinsieke moti-
vatie in loopbaanmanagement: prestaties, competenties en gemotiveerd 
talent. Dan legt het meer een link met talentmanagement en ontwikke-
lingsbeleid dat gestoeld is op de principes van de Zelfdeterminatie theorie 
(Deci & Ryan, 2004). In extreme vorm zie je het laatste accent bij Greyston 
Bakery uit het voorbeeld in het kader. Daarnaast is het mogelijk om meer 
te zeggen over de wijze waarop organisationeel loopbaanmanagement 
wordt vormgegeven. Hierbij kunnen drie vormen worden onderscheiden: in-
tern georganiseerd, extern georganiseerd (dus uitbesteed) of een combina-
tie van deze vormen (zie ook Semeijn, 2017a). Alle varianten lijken hun  
eigen toegevoegde waarde te hebben (Verbruggen et al., 2007). Zij worden 
in het volgende kader toegelicht aan de hand van drie voorbeelden van 
loopbaanmanagement.

Drie uiteenlopende voorbeelden van 
loopbaanmanagement
Voorbeeld 1
Een grote overheidsinstelling organiseert loopbaanmanagement intern. Er 
is een eigen mobiliteits- of employabilitycentrum, waarbinnen loopbaanpro-
fessionals in dienst zijn. Zij ondersteunen de medewerkers van de instel-
ling in hun loopbaan. Soms gebeurt dit naar aanleiding van ‘gedwongen’ 
mobiliteit, maar vaker op vrijwillige basis, omdat medewerkers daar zelf in 
geïnteresseerd zijn.

Voorbeeld 2
Hier gaat het om een universiteit die zelf een loopbaanbegeleider in dienst 
heeft. Deze loopbaanbegeleider is beschikbaar voor alle medewerkers. 
Contact is mogelijk op eigen initiatief. In deze instelling wordt de leidingge-
vende echter geacht om ook een behoorlijke rol te spelen als het gaat om 
aandacht voor de loopbaan en loopbaanissues van medewerkers.

Voorbeeld 3
In een meer commerciële onderwijsinstelling werd het loopbaanmanage-
ment voorheen vooral extern georganiseerd. In de loop van de tijd heeft 
een ontwikkeling plaatsgevonden naar een combinatie met intern loop-
baanmanagement. Alleen voor specifieke doelgroepen wordt het nu nog  
extern georganiseerd.



 LOOPBAANMANAGEMENT: PRESTATIES, COMPETENTIES EN TALENT 189
©

 N
o

o
rd

h
o

ff
 U

it
g

ev
er

s 
b

v

5

Het aardige is dat Verbruggen en collega’s (Verbruggen et al., 2007) hebben 
laten zien dat de verschillende vormen van organisatie van loopbaanmanage-
ment elkaar kunnen versterken in hun invloed. Dit gebeurt dan middels drie 
verschillende processen, namelijk versterking, substitutie en compensatie. 
Uit hun studie bleek dat versterking plaatsvond wanneer medewerkers meer 
loopbaanmanagement vanuit de organisatie ervoeren; zij ervoeren dan ook 
een hogere mate van zelfmanagement van de loopbaan. Substitutie vond 
plaats wanneer de ervaren loopbaanondersteuning vanuit de organisatie laag 
was; de behoefte aan externe loopbaanbegeleiding werd dan groter en de er-
varen satisfactie met de loopbaan was dan lager. Compensatie trad op wan-
neer de ervaren loopbaanondersteuning vanuit de organisatie hoog was, 
waardoor ook het interne zelfmanagement toenam. Omdat dit intern gericht 
was, nam de behoefte aan externe begeleiding dan niet toe. De auteurs con-
cludeerden dat toegang tot externe loopbaanbegeleiding (sowieso) goed is 
voor iedereen. Dit strookt met de gedachte dat een loopbaanprofessional ge-
heel eigen specifieke kennis en expertise heeft die niet elke L&D-functionaris 
als vanzelfsprekend in zijn bagage heeft (zie ook Semeijn, 2017a).

5.7.3 Netwerkcentrische organisatie van arbeid en 
loopbanen: een nieuwe vorm?

Recentelijk is er een ontwikkeling waar te nemen in het denken over het 
managen van human capital, talent en loopbanen, waarbij organisaties het 
issue van benodigd personeel niet meer als een eigen probleem zien, maar 
meer als een gedeeld probleem, of nog beter: als een gedeelde verant-
woordelijkheid. Dit betreft dan niet alleen de gedeelde verantwoordelijkheid 
met de medewerker, maar ook (en juist) de gedeelde verantwoordelijkheid 
met andere organisaties. Een organisatie kan bijvoorbeeld snel groeien, 
maar nog niet zeker zijn van de benodigde talenten over twee tot drie jaar. 
Bovendien is het lastig om voor nu de juiste talenten aan te trekken, om-
dat het groeiscenario nog niet is uitgekristalliseerd. Mogelijk hebben men-
sen met ervaring in andere sectoren ook veel te bieden. Kortom, dit leidt 
ertoe dat de organisatie het managen van personeel en talentstromen  
(ofwel de loopbanen van werkenden) niet meer alleen kan oplossen, en 
wellicht ook niet meer alleen wil oplossen. Binnen een netwerk van organi-
saties (uit verschillende sectoren) kan de talentenstroom dan een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van medewerkers en meerdere organisaties 
worden. In termen van intern of extern georganiseerd loopbaanmanage-
ment of een combinatie daarvan, zou je kunnen zeggen dat netwerkcen-
trisch organiseren het perspectief op intern versus extern ontstijgt door 
het organisatie-issue in een bredere context te plaatsen.

Deze manier van organiseren staat nog in de kinderschoenen, maar ver-
schillende organisaties experimenteren ermee. Zij doen dit door zich aan 
te sluiten bij netwerken voor uitwisseling van personeel. Deze netwerken 
ontstaan bijvoorbeeld door initiatieven van HR en loopbaanprofessionals 
die niet ‘de juiste persoon op de juiste plek’ kunnen vinden, of meer in het 
algemeen de mobiliteitsgraad van het personeel in de eigen organisatie 
willen verhogen. Een voorbeeld van een intersectoraal netwerk van werkge-
vers in Utrecht dat personeel uitwisselt is Mobiliteit Utrecht (MU). Dit voor-
beeld is uitgewerkt in het volgende kader.

loopbaan
begeleiding

human capital

netwerk
centrisch  
organiseren

loopbaan
professionals
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Voorbeeld van een mobiliteitsnetwerk: Mobiliteit 
Utrecht (MU)
MU – Mobiliteit Utrecht – is een onafhankelijk intersectoraal netwerk van 
werkgevers die duurzame inzetbaarheid creëren. Het netwerk bestaat uit 
meer dan honderd regionale werkgevers en instellingen. Het MU-netwerk 
werkt snel, praktisch en pragmatisch en beweegt mee met de veranderen-
de arbeidsmarkt. MU levert een positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt, 
aan het bedrijfsresultaat en aan kwaliteit door uitwisseling van werkne-
mers, kennis, ideeën en ervaring van, voor en door werkgevers in de regio 
Utrecht Midden. Door inzicht te geven in een sterk veranderende arbeids-
markt en de gevolgen hiervan voor zowel werkgevers als werknemers, be-
nutten we gezamenlijk alle kansen. Dit om niet alleen vandaag maar ook in 
de toekomst zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan het arbeids-
proces.
Door medewerkers zo veel mogelijk kennis en mogelijkheden te bieden zich 
te ontwikkelen, stage te laten lopen of te detacheren, creëer je als werkge-
ver nieuwe arbeidskansen. Dit heeft niet alleen effect op eigen medewer-
kers, maar tegelijkertijd ook op de arbeidsmarkt voor de regio Utrecht.

De rollen van het netwerk
Instroom: MU brengt partijen samen. Naast de instroom uit bedrijven in 
het netwerk kijken we ook naar de mogelijke instroom uit bijvoorbeeld over-
heidsinstanties.
Ontwikkelen van werknemers: De nadruk ligt op het ontwikkelen van werk-
nemers, om zo de concurrentiekracht van de werkgevers te waarborgen.
Uitstroom: Personeel dat bij een werkgever niet meer inzetbaar is, wordt 
uitgewisseld met een werkgever binnen het samenwerkingsverband waar 
het wél toegevoegde waarde kan leveren.

Bron: https://www.mobiliteit-utrecht.nl  

Zie voor meer informatie de website van het Mobiliteitsnetwerk in Utrecht: Mobiliteit-utrecht.nl

5.7.4 Management van human capital voor morgen
Hoe zal het nu verder gaan? We kunnen hiervoor een paar scenario’s 
schetsen. De belangrijkste factor voor de waarschijnlijkheid van een scena-
rio is de wijze waarop organisaties hun eigen toegevoegde waarde zien in 
de toekomst. We verwachten dan in feite twee varianten.

In het eerste scenario behouden organisaties hun klassieke (economische) 
focus. In die focus is er een doel, een missie en een strategie om daar op 
levensvatbare wijze vorm aan te geven. Om levensvatbaar te blijven is het 
nodig om meer return on investment te krijgen dan de grootte van het  
investment zelf, dus financiële winst. De organisatie moet blijvend investe-
ren om groei te kunnen realiseren en ontwikkeling mogelijk te maken in fi-
nanciële zin. Vanuit dit perspectief moeten L&D en loopbaanbeleid goed 
afgeleid zijn van de strategie van de organisatie om de beoogde return on 
investment te realiseren. Deze focus, die past bij het klassieke economi-
sche groeimodel, staat echter onder druk en krijgt inmiddels de nodige kri-
tiek. Toch opereren veel organisaties en bedrijven nog vanuit deze focus.

klassieke  
economische 
groeimodel

https://www.mobiliteit-utrecht.nl
http://utrecht.nl
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In het tweede scenario ziet de organisatie ook andere groei- en ontwikke-
lingsmogelijkheden dan alleen de financiële. Het doel en de missie van  
de organisatie krijgt een vloeibaarder karakter en zal meer gericht zijn op 
niet-economische doelen zoals duurzaamheid, milieu of welzijn van mede-
werkers. Inherent hieraan is de strategie ook flexibeler, en zal deze meer 
rekening willen houden met het aanwezige en potentiële human capital in 
de organisatie. Omdat nu niet alleen geld moet rollen, maar ook de arbeid 
en het aanwezige talent, wordt een HR-beleid ingezet dat start bij mense-
lijke talenten en drijfveren, om op basis daarvan vast te stellen in hoeverre 
het past bij de strategie zonder dat talent of strategie in beton gegoten is.

Tegelijkertijd hebben organisaties ook hun conditionele beperkingen en 
restricties waarmee ze rekening dienen te houden. Dit komt bijvoorbeeld 
duidelijk naar voren bij organisaties die overheidsgestuurd en -gefinancierd 
zijn. Dit bepaalt dan mede de (non-)flexibiliteit van de strategie. Echter, ook 
de overheid(sfinanciering) is nu drukdoende om de prestatiecriteria op-
nieuw vast te stellen en mee te bewegen in alle ontwikkelingen. Hierin  
worden dan niet alleen financiële, maar ook andere overwegingen meege-
nomen. We bevinden ons dus in een tijd van enorme veranderingen, door 
sommigen zelfs niet meer aangeduid als een tijdperk van verandering, maar 
als een (fundamentelere) verandering van tijdperk (Rotmans, 2015).

§  5.8 Consequenties voor de HRM- en de L&D-manager

Voor een HRM of L&D-beleid betekent het voorgaande dat er globaal twee 
benaderingswijzen bestaan om recht te doen aan verschillen in talent en 
de daarbij behorende aansturing van prestaties en ontwikkeling van com-
petenties.

De eerste benaderingswijze betreft de belonende karakteristieken van de 
arbeidssituatie. De nadruk ligt op een verbetering van de in het voorgaande 
behandelde systemen, maar met een zodanige wijze van managen, leiding-
geven en communicatie dat medewerkers worden gestimuleerd tot betrok-
kenheid en commitment bij het werk van de organisatie. Voorbeelden van 
deze benaderingswijze zijn: het stellen van duidelijke doelen, het aangeven 
van het verwachte rendement en het geven van directe feedback en con-
crete beloningen. Deze strategie is vooral gericht op ondersteunende  
functies.

De tweede benaderingswijze is gebaseerd op het concept van verwachtin-
gen ten aanzien van de eigen effectiviteit, maar ook van de eigen loopbaan. 
Uitgangspunt hierbij is de verwachting en overtuiging van een persoon dat 
hij de capaciteiten heeft om de van hem gevraagde handelingen zodanig uit 
te voeren dat deze tot het beoogde resultaat leiden, passend bij zijn eigen 
belangen en belangstelling. Voorbeelden hiervan zijn: mensen het vertrou-
wen geven dat zij meer kunnen dan zij denken, mensen enthousiast maken 
voor hun taak en functie, uitbouw van persoonlijke kwaliteiten waarderen 
en het eigen initiatief stimuleren. Belangrijk is ook dat deze uitbouw niet 
noodzakelijkerwijs bij een en dezelfde organisatie plaatsvindt. Het denken 
in loopbanen is hierbij van belang, ook buiten de organisatiegrenzen. Deze 
strategie is vooral gericht op voor de organisatie geïdentificeerde strategi-
sche functies.

karakteristieken

verwachtingen
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In de praktijk zal er vaker sprake zijn van een (variabele) balans tussen de 
twee benaderingswijzen. Omdat we leven in een wereld (en economie) die 
een duurzamer perspectief verlangt en zelfs noodzaakt, bevinden de meeste 
van de ons omringende organisaties zich ergens op een continuüm tussen 
de eerste en de tweede benaderingswijze, maar hun context en specifieke 
kenmerken zullen daarbij tot hun bepaalde positie en balans leiden. Dat 
maakt het voor de L&D-manager in de praktijk een interessante, maar ook 
uitdagende exercitie om er op de voor hen juiste of beste wijze handen en 
voeten aan te geven (zie ook Semeijn, 2017b). Hoe dat precies kan en welke 
handvatten daarvoor zijn wordt behandeld in de hoofdstukken 4 en 14.
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In dit hoofdstuk komen de volgende modellen aan bod voor het realiseren 
van prestaties en het ontwikkelen van menselijk kapitaal in en voor organi-
saties:
• performancemanagement
• competentiemanagement
• talentmanagement
• loopbaanmanagement

Performancemanagement heeft tot doel het bevorderen en verbeteren van 
de doeltreffendheid van de werknemer.
De performancemanagementcyclus bestaat uit:
• plannen
• monitoren
• evalueren

Competentiemanagement gaat uit van het beschrijven, ontwikkelen en me-
ten van waarneembaar gedrag. Competentiemanagement is het holistisch 
geheel van gedrag, kennis en vaardigheden, waarden, normen en visies 
over zichzelf.

Talentmanagement heeft betrekking op het effectief werven, behouden, 
ontwikkelen en belonen van medewerkers, maar dan bezien vanuit de ta-
lenten van die medewerkers.

Talentmanagement kent verschillende opvattingen:
• uitgaan van toptalenten in de vorm van bijzondere en hoogbegaafde  

eigenschappen van medewerkers
• uitgaan van iedereen in de organisatie die een bijdrage levert aan de  

organisatiedoelen

Loopbaangericht talentmanagement omvat:
• het functiecontract met resultaat- of performanceafspraken
• het relationeel of psychologisch contract

Loopbaangericht talentmanagement kan aangepast worden aan de ver-
schillende generaties medewerkers:
• maturists (geboren vóór 1945)
• babyboomers (1945-1960)
• generation x (1961-1980)
• generation Y of millennials (1981-1995)
• generation Z (geboren na 1995)

Samenvatting
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Om succesvol te zijn gelden competenties voor de 21ste eeuw:
• creativiteit, kritisch denken, probleemoplossingsvaardigheden, commu-

niceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaar-
digheden en zelfregulering

• informatiegeletterdheid: het kunnen zoeken, identificeren, evalueren 
(van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen) en effectief gebrui-
ken van verkregen informatie

• informatiemanagement: het kunnen vastleggen, beheren en delen van 
verkregen informatie

Hedendaags loopbaanmanagement wordt gekenmerkt door:
• een gelijkwaardige verhouding tussen organisatie en medewerker (niet 

meer ‘werknemer’)
• focus op duurzaamheid waarbij de werkende mens centraal staat
• inclusiviteit: dat iedereen binnen een organisatie − ongeacht (etnische) 

achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of arbeidsbeper-
king – een plek heeft om het beste uit zichzelf te halen
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6

6.1 Organizational learning, single-loop en double-loop learning
6.2 Lerend vermogen van organisaties, teams en medewerkers
6.3 De lerende organisatie
6.4 Ontwikkelen van een lerende organisatie
6.5 De lerende organisatie in de 21ste (digitale) eeuw
6.6 Organisatiecultuur
6.7 Leercultuur binnen organisaties
6.8 Veranderen van leercultuur en de rol van de L&D-professional

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven dat maatschappelijke en 
technologische veranderingen impact hebben op de werk- en productiepro-
cessen en dus nieuwe competenties noodzakelijk maken. De P&O- en de 
L&D-afdeling moeten daarop inspelen door passend en duurzaam beleid te 
ontwikkelen en te implementeren. Een belangrijk succesfactor daarbij is of 
de organisatie waarvoor het beleid bedoeld is als een stimulerende 
leeromgeving geldt, waardoor een lerende organisatie kan ontstaan met 
voldoende lerend vermogen. In een lerende organisatie worden medewer-
kers gestimuleerd tot leren en ontwikkelen en tot duurzame inzetbaarheid. 
Daarnaast leren in een lerende organisatie niet alleen individuen, maar 
ook teams en zelfs de organisatie. In dit hoofdstuk is aandacht voor de uit-
werking en concretisering van lerend vermogen op organisatie-, team- en 
individueel niveau, voor de lerende organisatie zoals die in de vorige eeuw 
door Senge is geïntroduceerd, en hoe dat concept toegepast kan worden in 
21ste-eeuwse (digitale) organisaties. Verder lichten we de begrippen orga-
nisatiecultuur en leercultuur toe. Deze concepten worden met voorbeelden 
en casussen vertaald naar de L&D-praktijk van alledag. Ten slotte bespre-
ken we de rol van de L&D-professional bij het ontwikkelen van de gewenste 
of noodzakelijke leercultuur.

6 
Lerend vermogen en 
leercultuur
Eric Mooijman
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§  6.1 Organizational learning, single-loop en double-loop 
learning

Medewerkers van een organisatie willen of moeten zich bekwamen om de 
gestelde werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Zij leren daarvoor, 
volgen cursussen en trainingen, lopen stage, leren tijdens het werk en be-
halen certificaten en diploma’s. Op individueel niveau vraagt dit om zelfre-
gulerende en sturende vaardigheden om de benodigde processen te initië-
ren en in te richten, maar medewerkers moeten ook het vermogen hebben 
om zich te ontwikkelen. Medewerkers kunnen het echter niet alleen: ook 
op teamniveau is ondersteuning voor de werknemers nodig om succesvol 
te zijn bij het leren en ontwikkelen. Binnen het team dient sprake te zijn 
van een kwalificerende ondersteuning vanuit de werksituatie en er moet 
sprake zijn van het vastleggen en doorleren van cruciale kennis en vaardig-
heden. De teamleden leren gezamenlijk, stuwen elkaar daarbij op en wor-
den gesteund door leidinggevenden en andere betrokkenen. In het ene 
team gaat dat leerproces gemakkelijker dan in het andere team. We spre-
ken daarom ook over het lerend vermogen van teams. Op organisatieni-
veau vereist dit ruimte en handelingsvrijheid in functie en taakstelling, 
maar ook ondersteuning en faciliteiten om gezamenlijke leertrajecten en 
onderzoeksprojecten op te zetten en uit te voeren. Dit gebeurt met het oog 
op kenniscreatie, waardoor het lerend vermogen van medewerkers en 
teams samenkomt (cumuleert) op het niveau van de organisatie en er spra-
ke is van organisatieleren of lerend vermogen van de organisatie.

Argyris (1977) en Argyris & Schön (1978) hebben in de jaren 70 van de  
vorige eeuw het begrip organizational learning geïntroduceerd om aan te 
geven dat niet alleen individuen leren, maar ook organisaties. In organisa-
ties vinden er op velerlei gebied ontwikkelingen plaats die het gevolg zijn 
van werkervaringen, gemaakte fouten, vondsten inzake efficiëntie in werk-
processen, overleg en communicatie, feedback van klanten en leveran-
ciers, en reacties van de afzetmarkten. Het gaat hierbij om ontwikkelingen 
die specifiek gelden voor deze ene organisatie en waardoor er groei ont-
staat in een organisatiespecifiek(e) cultuur, werkklimaat of communicatie-
patroon. Het lijkt erop dat organisaties vanuit die ervaringen leren om zich-
zelf te handhaven, doelmatiger te werken, producten en diensten te 
verfijnen en af te stemmen op vragen van de markt. Het is voor organisa-
ties noodzakelijk om zich voortdurend aan te passen aan en bij te stellen 
naar de veranderende omstandigheden. Organisaties moeten dus systema-
tisch en continu leren om op een adequate wijze om te gaan met deze ver-
anderingen en om voort te bestaan (Sprenger, 2001; Boonstra & De Ca-
luwé, 2006). In die zin worden organisaties vergeleken met organismen.

Organizational learning heeft in het begrip lerende organisatie een redelijk 
equivalente omschrijving gevonden. Maar in de benamingen van beide  
begrippen ligt het accent te veel op leren, terwijl het vooral gaat om de po-
sitieve organisatieresultaten als gevolg van het leren. Argyris & Schön heb-
ben in dit kader een belangrijk onderscheid aangegeven in vier soorten 
leren binnen organisaties: nulde orde-leren (zeroloop learning), eerste or-
de-leren (single-loop learning), tweede orde-leren (double-loop learning) en 
derde orde-leren (of ook wel deutero learning genoemd). Door het doorlo-
pen van alle vier de niveaus ontwikkelt de organisatie haar capaciteit aan 

Organizational 
learning

lerende 
 organisatie
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organizational learning. We lichten de begrippen hierna toe. In figuur 6.1 
zijn deze schematisch weergegeven.

FIGUUR 6.1  Schematische weergave van de leerniveaus

Bron: o.a. gebaseerd op Argyris, 1977 en Argyris & Schön, 1978

Context Assume Plan Do Check

Zero-loop learning

Single-loop learning

Adjust plan

Double-loop learning

Rethink and
adjust plan

assumptions
Triple-loop learning

Rethink and
adjust the

context

Nulde orde-leren: Hierbij leert iemand door steeds hetzelfde op dezelfde ma-
nier te doen. Dit niveau van leren is toepasbaar wanneer de omstandighe-
den, kaders, middelen en gewenste resultaten telkens hetzelfde zijn.  Iemand 
onderhoudt op dit leerniveau datgene wat al bekend, ervaren of  beleefd is.

Eerste orde-leren wordt ook wel single-loop learning genoemd. Dit leerni-
veau staat gelijk aan het oplossen van problemen. Het accent ligt op het 
ontdekken en corrigeren van fouten in vertrouwde situaties. Iemand leert 
op dit niveau door te doen. Dit niveau is goed bruikbaar voor routinematige 
opgaven, mits deze opgaven in een bekende omgeving en binnen bekende 
kaders uitgevoerd dienen te worden. Op dit niveau is het streven om de-
zelfde opgave steeds beter te doen. Single-loop learning houdt in: leren  
als een verbetering van het gedrag gericht op meer doelmatig en meer des-
kundig gedrag, gericht op bijvoorbeeld efficiëntie in werkwijzen of betere 
producten en diensten. Dit komt onder andere tot uiting in het vaardiger 
uitvoeren van taken en in het minder of geen fouten maken in het werk.

Tweede orde-leren of double-loop learning is gericht op het vernieuwen van 
de aangetroffen situatie. Iemand die op dit niveau leert, zet bij elke opgave 
vraagtekens. Daarbij reflecteert diegene op de manier waarop hij leert en 
stelt de achterliggende inzichten en kaders ter discussie. Dit niveau is te 
gebruiken om bewust te leren. Op dit niveau is het streven om elke opgave 
anders te doen en om te leren leren. Double-loop learning betekent ver-
nieuwend leren en heeft betrekking op vernieuwing van het gedrag, waarbij 
het handelen wordt gebaseerd op een andere waarde of visie. Double-loop 
learning is veelal gebaseerd op vragen als: Waarom doen we dit zo? (als 
iets niet succesvol verloopt) en: Kan het niet op een geheel andere 
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 manier? Voorbeelden van double-loop-leerprocessen liggen veelal in het 
vlak van juist tegenover elkaar liggende benaderingswijzen, zoals: top-
down- versus bottom-up-management, concurreren versus samenwerken, 
hard en moeizaam werken versus vernieuwing van middelen en randvoor-
waarden, enzovoort.

Derde orde-leren, triple-learning is gericht op de eerste drie niveaus van le-
ren. Hierbij gaat het om het effectiever en efficiënter erkennen en corrige-
ren van fouten, ook om met meer succes reflectieprocessen toe te passen 
op de gebruikte concepten en benaderingen. Dit wordt ook wel ‘inzicht in de 
eigen leerprocessen’ of ‘leren te leren’ genoemd, in de zin van een meta-
cognitieve vaardigheid die inzicht geeft in de wijze waarop geleerd wordt. 
Inzicht in het leerproces geeft de mogelijkheid om dit leren te beheren, te 
sturen en te beïnvloeden (Bolhuis & Simons, 1999).

Op grond van het voorgaande kan men de huidige diversiteit in leertrajec-
ten ordenen zoals in tabel 6.1.

TABEL 6.1 Diversiteit en leer- en ontwikkelingstrajecten

leerdimensies Individueel leren collectief leren

Single loop Verbetering van het individueel 
handelen:
– beter doen dan vroeger
– minder fouten
– effectiever en efficiënter

Verbetering van het handelen van 
een groep/het team:
– betere samenwerking
– betere communicatie
– effectiever en efficiënter

Double loop Vernieuwing van het individueel 
handelen:
– andere werkmethode
–  andere wijze van samenwerken
–  andere wijze van denken/leren
– andere mentaliteit

Vernieuwing van het handelen 
van een groep/het team:
– andere werkmethode
–  andere wijze van samenwerken
–  andere wijze van denken/leren
– andere mentaliteit

Triple loop 
Het tweede niveau van 
leren: (metacognitie)

Kritisch kijken naar eigen  
gedrag en leren:
– inzicht in het eigen gedrag
–  inzicht in het eigen  

leergedrag en leerstijl
– leren te leren

Kritisch met elkaar kijken naar het 
groepsgedrag en het groepsleren:
– inzicht in het groepsgedrag
–  inzicht in het groepsleergedrag 

en de groepsleerstijl
– leren te leren als groep

§  6.2 Lerend vermogen van organisaties, teams en 
medewerkers

De hiervoor geschetste vormen van leren kunnen alleen binnen organisa-
ties gedijen als er sprake is van lerend vermogen (learning capability of  
learning capacity). Binnen organisaties is traditiegetrouw veel aandacht 
voor leren en ontwikkelen in de vorm van L&D-beleid, opleidingen, trainin-
gen, coaching en andere leerinterventies. Dergelijke activiteiten zijn te be-
schouwen als exponenten (waarneembare uitingen) van een dieperliggende 
kernkwaliteit van organisaties, namelijk het lerend vermogen. Lerend 
 vermogen wordt steeds meer beschouwd als een van de belangrijkste suc-
cesfactoren voor het overleven van organisaties binnen sterk veranderende 
omgevingen. Daarnaast is men ervan overtuigd dat het lerend vermogen in 
toenemende mate geldt als waardecreërende factor en als factor die con-

learning  
capability

learning  
capacity
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currentievoordeel oplevert. In deze benadering zijn er overeenkomsten te 
bespeuren met discussies over de waarde van kenniscreatie binnen organi-
saties en de waarde van intellectueel kapitaal (Edvinsson & Sullivan, 1997; 
’t Hart, 2006).
Gezien dit toenemende belang van lerend vermogen van organisaties wordt 
het identificeren, monitoren en (verder) ontwikkelen van lerend vermogen 
en de sturing op factoren die het lerend vermogen van organisaties bepalen 
steeds belangrijker (Bijl, 2007). Met behulp van deze inzichten zijn mana-
gers bijvoorbeeld beter in staat hun gretig geambieerde lerende organisatie 
te bouwen, kan men veranderprocessen beter als leerproces inrichten of 
kan de L&D-functie bestaande leerprocessen en leerinterventies verbete-
ren (Vlasman, 2004; Kools & Stoll, 2016).

6.2.1 Definities en uitingsvormen van lerend vermogen
De hoeveelheid studies en literatuur over lerend vermogen, ook wel leerver-
mogen genoemd, is de laatste jaren fors toegenomen, waardoor er ook 
een fors aantal definities van lerend vermogen wordt gehanteerd. Wij vol-
staan met het noemen van twee definities. Boudewijns (die in 2005 pro-
moveerde op leervermogen) beschouwt leervermogen als het vermogen om 
gedrag(spatronen) te veranderen in gedrag dat effectiever is voor het berei-
ken van de doelen van de organisatie (Boudewijns, 2005). Kools & Stoll 
definieerden lerend vermogen (of learning capacity) als: ‘a quality of peo-
ple, teams or organisations that allows them routinely to learn from the 
world around them and apply their learning to new situations, so that they 
continue on a path towards their goals, even if the context is changing’ 
(Kools & Stol, 2016). Hierna gaan we nader in op lerend vermogen op indi-
vidueel- of medewerkerniveau, teamniveau en organisatieniveau. Tabel 6.2 
geeft een samenvatting van de kenmerken van lerend vermogen op deze 
niveaus.

leervermogen

lerend  
vermogen

TABEL 6.2 Kenmerken van lerend vermogen op individueel, team- en organisatieniveau

Lerend vermogen  
op individueel niveau

• reflectie op het eigen (vastgeroest) kennisproces en werkgedrag
•  de vaardigheid om oude paradigma’s, kennisstructuren en vaardigheden 

 vaarwel te zeggen en nieuwe daarvoor in de plaats te stellen
•  de kwaliteit om individuele kennis en ervaringen te laten evolueren tot 

 geïnstitutionaliseerde kennis

Lerend vermogen  
op teamniveau

•  de bekwaamheid om werkprocessen te evalueren en nieuwe werkprocessen 
te ontwikkelen en in te voeren

•  de bereidheid en kwaliteit om faal- en succesfactoren van projecten en 
veranderingsprocessen te identificeren en te beschrijven om een herhaling 
ervan te voorkomen

Lerend vermogen  
op organisatieniveau

•  de bereidheid om stelselmatig (evaluatie)onderzoek uit te voeren en verbete-
ringsprogramma’s in gang te zetten om op basis van nadenken en reflectie 
het aanwezige human capital te ontwikkelen

•  een sterke externe gerichtheid om kennis te nemen van ontwikkelingen in 
maatschappij en markt en de flexibiliteit en bereidheid om daarop in te 
 spelen

•  het vormgeven van processen en structuren van kennisinventarisatie, 
 kenniscreatie en kennisdistributie als motor van innovatie en verbetering
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Lerend vermogen op individueel niveau
Leren in organisaties verschilt sterk van het schoolse leren. Kort samenge-
vat kan men zeggen dat het leren op school in hoofdzaak bestaat uit een 
proces van informatie opnemen, verwerken en betekenis geven. Dat pro-
ces leidt tot kennisverwerving en kennisverrijking, wat op gezette tijden (bij-
voorbeeld via toetsen en examens) gereproduceerd moet kunnen worden. 
Leren in organisaties is daarom als volgt te omschrijven: een continu pro-
ces van min of meer duurzame veranderingen in kennis en inzichten, attitu-
den en werkgedrag, en sociale en interactieve vaardigheden, die betrek-
king hebben op taken, omgangsvormen en verantwoordelijkheden binnen 
de context van de organisatie. 

Uitingen die het lerende vermogen op individueel niveau representeren zijn: 
• Leer- en ontwikkelingsbereidheid: de bereidheid van de lerende om te 

participeren in formele en informele ontwikkelings- en leertrajecten. 
Daarnaast gaat het om de bereidheid om te leren van de eigen  
ervaringen in de vorm van informele leerprocessen vanuit een eigen 
leerintentie.

• Zelfstandige sturing bij denk- en leerprocessen: de vaardigheid om zelf 
sturing te geven aan vorm en inhoud van het eigen leren door bijvoor-
beeld doelen te stellen, adequate leerstrategieën en leervormen te  
bedenken en handelingsplannen op te stellen om de geformuleerde leer-
intenties ook feitelijk te realiseren en succesvol af te ronden. Ook gaat 
het hierbij om het omgaan met nieuwe leerervaringen.

• Omgaan met feedback: de vaardigheid om op een juiste en positieve 
manier met kritiek en feedback om te gaan, en hierom ook bewust en 
gericht te vragen aan alle betrokken personen in de organisatie.

• Metacognitieve reflectie: de vaardigheid om achteraf inhoud en vorm van 
het leerproces te evalueren door een systematische reflectie, zowel op 
de nieuwverworven leerresultaten als op de wijze van leren.

Lerend vermogen van teams
Het lerend vermogen van teams uit zich in de vaardigheid en de capaciteit 
die teams bezitten om werkmethoden en werkprocessen continu te evalue-
ren en te verbeteren en om nieuwe werkprocessen te ontwikkelen en in te 
voeren. Daarnaast uit lerend vermogen zich door de kwaliteit van teams 
om individuele kennis te laten evolueren tot geïnstitutionaliseerde kennis 
(Tillema et al., 2008).

Uitingen die het lerend vermogen op teamniveau representeren zijn onder 
meer de volgende:
• Vaststellen van groepsleerdoelen. Teams hebben de neiging om wel hun 

werkzaamheden, overleg en gedragingen met elkaar te bespreken en  
te plannen, maar niet hun leeractiviteiten en leermomenten. Het is van 
belang om ook gemeenschappelijke leerdoelen te expliciteren om te 
voorkomen dat het groepsleren teveel impliciet blijft en verouderde 
werkmethoden en houdingsaspecten niet worden afgeleerd.

• Innovatiebereidheid en innovatievermogen. Hierbij gaat het om de bereid-
heid om met elkaar te zoeken naar de noodzakelijke vernieuwingen en 
deze gezamenlijk te bespreken, evenals de bereidheid om de groeps-
prestaties te verbeteren en daarover in discussie en dialoog met elkaar 
activiteitenplannen op te stellen. Het gaat daarbij dan ook om de kracht 
ideeën om te zetten in nieuwe werkmethoden of producten, en positief 
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te reageren op veranderingen of zelf proactief veranderingen te  
creëren.

• Leervriendelijke teamcultuur. Leervriendelijkheid in een team is geba-
seerd op het benutten van verschillen tussen de teamleden en het zien 
van de diversiteit in meningen als bron van nieuwe visies. Diversiteit 
maakt teams vaak flexibeler inzake het erkennen van fouten en maakt 
het leren van fouten tot een kenmerkend aspect van de leervriendelijke 
teamcultuur.

• Probleemoplossend vermogen. De confrontatie met problemen, nieuwe 
verwachtingen en nieuwe eisen vraagt van een team het vermogen om 
snel en adequaat te reageren op wensen vanuit de omgeving, bijvoor-
beeld van klanten, het organisatiemanagement en andere teams. Dit 
vermogen bestaat uit gezamenlijke inspanningen en activiteiten om pro-
blemen adequaat te analyseren, met creativiteit en loyaliteit te benade-
ren en trachten op te lossen.

Lerend vermogen op organisatieniveau
De benaderingen van lerend vermogen van de organisatie als autonoom 
systeem gaan ervan uit dat de organisatie een ‘wezen’ in zichzelf is dat au-
tonoom kan voortbestaan, ook al verliest dit systeem een groot deel van 
de individuen. Een belangrijk kenmerk van de organisatie als autonoom 
systeem is dat het systeem lerend vermogen in zich heeft en dus auto-
noom leert en zich ontwikkelt. Deze vorm van leren overstijgt beperkingen 
in tijd, geld, hiërarchie en formele grenzen. De Geus (1997) beschouwt in 
dit verband een organisatie als een ‘persona’; een levend organisme. De 
organisatie heeft in deze benadering een beperkte levensduur. Omdat de 
organisatie wordt beschouwd als een levend organisme, zal er ook een mo-
ment aanbreken waarop de organisatie overgaat van een oude naar een 
nieuwe vorm of zelfs geheel ophoudt te bestaan. Lerend vermogen is in dit 
verband een van de overlevingsstrategieën om van een oude naar een 
nieuwe vorm over te gaan (zie Wierdsma & Swieringa, 2002; De Caluwé & 
Vermaak, 2006).

Indicatoren voor lerend vermogen op organisatieniveau zijn onder andere 
de volgende:
• Doelgerichtheid in strategie en vernieuwing. Een oriënterende en open 

gerichtheid op informatie uit zowel de omgeving (politiek, markt, concur-
rentie en klanten) als de organisatieleden zelf (wensen, klachten, ideeën 
en visies) als andere organisatiebetrokkenen (stakeholders, adviseurs 
en stagiaires) om het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen of 
om het aanwezige potentieel te ontwikkelen. Dit betekent ook een grote 
tolerantie voor nieuwe personen van buiten de organisatie, projecten, 
innovaties en ideeën.

• Samenhang en diversiteit. De organisatie is een duidelijke eenheid met 
een specifieke identiteit, terwijl de mensen en substructuren daarbin-
nen een rijke variëteit vertonen. Aan de ene kant delen de leden van de 
organisatie een reeks institutionele waarden en werken zij daar ook 
naar. Aan de andere kant bestaat er een diversiteit in meningen, visies 
en interpretaties van individuen of groepen mensen. Deze verschillen 
worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt om ze een plaats te geven 
in de organisatie of om ze te overbruggen.

• Borging in structuur en cultuur. Gemeenschappelijke inzichten, hoogge-
waardeerde kennis en vaardigheden, effectieve werkmethoden en effici-
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ente procedures worden vastgelegd in het organisatiegeheugen. Door 
mechanismen en processen van kenniscodificatie, kenniscreatie en 
kennisdistributie vindt er borging plaats van persoonlijke kennis, inzich-
ten en vaardigheden.

• Bewustwording van bestaande mentale modellen. De in organisatiestruc-
tuur en -cultuur gegroeide en vastzittende zienswijzen, opvattingen en 
generalisaties, vragen om reflectie en toetsing op huidige functionaliteit 
en doelmatigheid. Bepaalde ontstane gewoontes kunnen immers ver-
nieuwing en effectiviteit blokkeren en concurrentiekracht ondermijnen. 
Met het oog hierop bestaat er een grote mate van mobiliteit van men-
sen en zijn er openlijke procedures van sociale en culturele overdracht.

De drie hiervoor genoemde niveaus van lerend vermogen (individueel, 
team- en organisatieniveau) moeten elkaar aanvullen om ook feitelijk effec-
tief te zijn. Het lerend vermogen wordt dan ook belemmerd als de be-
kwaamheid of bereidheid tot leren op één van de niveaus ontbreekt of te 
gebrekkig aanwezig is (Mooijman & Olthof, 1999). Boudewijns (2005) heeft 
in dat kader uitgebreid onderzoek gedaan naar belemmerende en bevorde-
rende aspecten van lerend vermogen, door hem leervermogen genoemd. 
Hij heeft de door hem gevonden factoren ingedeeld in vijf categorieën 
waarmee leervermogen binnen organisaties te analyseren en te verbeteren 
is. In figuur 6.2 zijn deze factoren in hun samenhang getoond (Boudewijns, 
2010).
1 de context waarin organisatieleden leren plaatsvindt;
2 de rol van emotie in het leren;
3 de mentale aspecten, zoals het geheel van opvattingen, aannames, 

overtuigingen van medewerkers en de ongeschreven regels waarbinnen 
zij werken en leren;

4 de (leer)motivatie bij medewerkers, zoals hun primaire drijfveren;
5 de ervaringen die medewerkers al of niet kunnen opdoen in de  

organisatieomgeving en effectief leren van deze ervaringen.

FIGUUR 6.2  Vijf domeinen waarbinnen factoren voorkomen die
lerend vermogen belemmeren of bevorderen

Bron: Boudewijns, 2010
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Vanuit het contextperspectief wordt lerend vermogen bevorderd als mede-
werkers weten wat hun taken zijn, als zij deze taken kunnen relateren aan 
hun werkprocessen en als zij weten wat de consequenties zijn van hun 
handelen op de uitkomsten van die processen. Ook is het van belang dat 
medewerkers zelf invloed hebben op de werkprocessen in de vorm van re-
gelcapaciteit. Dit wil zeggen dat zij zelf taken en processen binnen regel-
grenzen kunnen aanpassen en hun handelen daarbinnen adequaat kunnen 
bijsturen. Het gaat hier om aspecten die we ook wel zelfsturing of empo-
werment noemen. Binnen het contextperspectief ontstaat ook het inzicht 
dat leervermogen wordt belemmerd door een sterke hiërarchie binnen een 
organisatie, een grote afstand tussen besturing en uitvoering, gebrek aan 
transparantie, een overmatige hoeveelheid formele regels, inconsistentie 
tussen regels, sturing slechts op output, geringe procesbeheersing en het 
ontbreken van het stellen van doelen. Over het algemeen is een grote 
machtsafstand tussen management en medewerkers nadelig voor het le-
rend vermogen, omdat het leidt tot een lagere bekritiseerbaarheid van het 
management.

Vanuit het tweede perspectief, het emotieperspectief, geldt dat het lerend 
vermogen belemmerd wordt door bepaalde bestaande ongeschreven regels 
die leiden tot negatieve emotie leiden of sociale onveiligheid, openheid en 
eerlijkheid belemmeren, enzovoort. Een ongeschreven regel kan zijn dat 
het maken van fouten niet gewenst is of dat het leren van ervaringen van 
buiten de organisatie afgewezen wordt. Ook een organisatiecontext waarin 
een gebrek is aan zelfreflectie of waarin men slecht kan omgaan met kri-
tiek en tegenslag zal geen basis zijn voor lerend vermogen.

Vanuit het derde perspectief, het mentaal perspectief, wordt duidelijk dat 
bestaande normen, waarden, overtuigingen en opvattingen belemmerend 
werken op lerend vermogen, zoals direct tot actie overgaan in plaats van 
eerst nadenken over een aanpak, of de zaken doen zoals ze altijd al gedaan 
zijn. Bij dit perspectief hoort ook dat het ontbreken van bepaalde mentale 
skills − zoals zorgvuldig analyseren, brainstormen, visie ontwikkelen −  
belemmerend werkt.

Het vierde perspectief, het motivatieperspectief, omvat motivatoren voor 
leren. Wanneer factoren als zelfontplooiing, ambitie, nieuwsgierigheid en de 
behoefte aan persoonlijke ontwikkeling ontbreken, dan is dat funest voor 
het lerend vermogen. Dat geldt ook voor een gebrek aan enthousiasme, 
energie, loyaliteit en commitment aan leertrajecten of vernieuwingen.

Het vijfde en laatste perspectief uit het onderzoek van Boudewijns, het er-
varingsperspectief, heeft betrekking op leerervaringen die medewerkers 
tijdens hun ‘leercarrière’ binnen een organisatie hebben opgedaan en 
waardoor zij gedemotiveerd of juist gemotiveerd zijn geraakt om te leren en 
te ontwikkelen. Voorbeelden daarvan zijn de ervaringen met het krijgen van 
feedback, het al dan niet constructief bespreken van sterke en zwakke 
punten, het ervaren van taboes op het maken van fouten, camouflage- of 
wegduikgedrag bij geconstateerde fouten, het aanwijzen van zondebokken, 
als er luchthartig wordt gedaan over fouten en als er niet van problemen of 
fouten wordt geleerd.

context
perspectief

emotie
perspectief

Mentaal  
perspectief

Motivatie
perspectief

ervarings
perspectief
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6.2.2 Managementacties om lerend vermogen te beïnvloeden
Uit het voorgaande overzicht van factoren die leervermogen belemmeren of 
bevorderen, blijkt dat de manager een belangrijke rol heeft bij het creëren 
van de juiste context voor de ontwikkeling, voeding en bestendiging van le-
rend vermogen (Schuiling & Heine, 2005; Pauwe & Van Breukelen, 2007). 
Het volgende overzicht van managementacties die lerend vermogen stimu-
leren, vertoont overeenkomsten met de vijf disciplines van de lerende orga-
nisatie van Senge, namelijk persoonlijk meesterschap, bewustzijn van 
mentale modellen, gedeelde visie, teamleren en systeemdenken (zie  
paragraaf 6.3).
• het formuleren, implementeren en levend houden van een organisatie-

doel (missie en visie, corporate values en feedbackmethoden om deze 
aspecten te toetsen en aan te passen);

• het tonen van betrokkenheid door het management en het verlenen van 
zelfsturing aan medewerkers (een cultuur waarbinnen experimenten mo-
gelijk zijn en fouten leermomenten zijn);

• het inrichten van een besturingsmodel waarbinnen continu kwaliteits-
verbetering, experimenteren, creativiteit en leren gemeten en beloond  
worden;

• het inrichten van een organisatie- en IT-structuur waarbinnen kennisver-
werving, kennisdistributie, uitwisseling van kennis en ervaring, externe 
inbreng via klanten en teamwerken mogelijk zijn;

• door middel van scenarioplanning starten met het opbouwen van ‘herin-
neringen aan de toekomst’, zodat bij onverwachte situaties snel kan 
worden gereageerd;

• het stimuleren van formele contacten (fusies, allianties, joint ventures, 
netwerkverbanden) en informele contacten en uitwisselingen tussen me-
dewerkers (uitwisseling van talent, jobrotatie tussen organisaties en MD)

• het wegnemen van formele en belemmerende grenzen in structuren en 
systemen, zoals het opstellen van generieke functiebeschrijvingen, com-
petentieprofielen of door het verplatten van de organisatie;

• het ontwikkelen van feedbacksystemen die inzicht geven in het verleden 
of in de kwaliteit van diensten, zoals 360 graden feedbacksystemen, 
klantevaluaties en projectevaluaties;

• expliciete sturing op leercapaciteiten en leerresources, bijvoorbeeld 
door het aantrekken van talent, het wegsturen van non-learners of het 
binnenhalen van externen zoals consultants of trendwatchers.

§  6.3 De lerende organisatie

Het begrip lerende organisatie zoals dat hiervoor al enkele malen aan bod 
is gekomen, maakt duidelijk dat organisaties opener en flexibeler moeten 
anticiperen op bijvoorbeeld technologische vernieuwingen en sociale en de-
mografische veranderingen om te kunnen overleven. Kennis en creativiteit 
zijn daarin het voornaamste kapitaal en leren is daarbij het meest centrale 
uitgangspunt. Het belangrijkste criterium voor dit leren is gedragsverande-
ring (Wierdsma & Sweringa, 2002). Het concept van de lerende organisatie 
impliceert dat veranderingen in de organisatie niet primair betrekking heb-
ben op nieuwe strategieën, structuren en processen, maar dat het investe-
ren in mensen de beste aanpak is om organisaties te vernieuwen. Binnen 
de lerende organisatie wordt dan ook bewust een beleid gevoerd om het 
lerend vermogen op alle niveaus en op een continue basis te vergroten ter 

lerende  
organisatie
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optimalisering van de effectiviteit van een organisatie. Het lerend vermo-
gen van de organisatie heeft als gevolg dat de organisatie in staat is zich-
zelf permanent te veranderen. Men gaat ervan uit dat investeren in (het  
leren van) mensen en het ontwikkelen van hun competenties, werkwijzen 
en gedrag de beste aanpak is om de organisatie te vernieuwen en daar-
door te laten overleven.

Het begrip lerende organisatie is weliswaar geïntroduceerd door Senge in 
1990, maar al snel kwamen er allerlei andere uitwerkingen van dit concept 
op de markt, bijvoorbeeld door Pedler et al. (1991), Garvin (1993) en  
Watkins & Marsick (1996), ieder met een eigen definitie en inrichtings- en 
analysemodellen. Er wordt geraamd dat in de periode 1990-2000 ruim  
1,2 miljoen publicaties over dit onderwerp zijn verschenen. In Nederland is 
de ontwikkeling van de sociotechniek de aanzet geweest tot het concept van 
lerende organisaties. Het begrip lerende organisatie werd al in 1989 door 
Bomers genoemd in zijn rede voor de Universiteit Nyenrode. Swieringa en 
Wierdsma hebben vanaf 1990 met hun boek Op weg naar een lerende orga-
nisatie: over het leren en opleiden van organisaties, bijgedragen aan een Rijn-
landse invulling van het fenomeen de lerende organisatie. In tabel 6.3 be-
schrijven we de definities van de lerende organisatie zoals gehanteerd 
door de genoemde auteurs.

TABEL 6.3 Enkele definities van de lerende organisatie

Senge (1990) An organization where people continually expand their capacity to  
create the results they truly desire, where new and expansive patterns of 
thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where 
people are continually learning how to learn.

Pedler et al. (1991) An organization that facilitates learning for all its members and  
consciously transforms itself and its context.

Garvin (1993) An organization skilled at creating, acquiring and transferring  
knowledge, and at modifying its behavior to reflect new knowledge and in-
sights.

Marsick & Watkins (1996) We originally defined the learning organization as that is characterized by 
continuous improvement, and by the capacity to transform it.

Bomers (1989) Een organisatie die een bewust beleid voert haar lerend vermogen op alle 
niveaus en op continue basis te vergroten ter optimalisering van haar effec-
tiviteit.

Swieringa & Wierdsma (1990) Lerende organisaties zijn in essentie organisaties die niet alleen in staat 
zijn te leren, maar ook om te leren leren.

De lerende organisatie is duidelijk een breed en veelomvattend begrip, 
maar het heeft tegelijkertijd een magische en uitdagende klank. Leren 
vormt een belangrijke invalshoek om adequaat op de vernieuwingen te kun-
nen reageren. Organisaties zullen zich voortdurend moeten vernieuwen, ze 
zullen nieuwe markten moeten verkennen en creëren, en nieuwe producten 
en diensten moeten uitvinden en op de markt brengen. Hiervoor zijn leer-
processen noodzakelijk die het mogelijk maken oude denkwijzen, inzichten 
en handelingen terzijde te schuiven en te handelen vanuit nieuwe kennis 
en inzichten. Dit stelt hoge eisen aan het lerend vermogen van individuen, 
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teams en de organisatie als zodanig. In de lerende organisatie wordt geza-
menlijk leren op deze drie niveaus gestimuleerd en vormgegeven. Op basis 
van deze grondhouding van leren kan een organisatie zich met recht een 
lerende organisatie noemen (Bolhuis & Simons, 1999; Wierdsma & Swie-
ringa, 2002; Mensink, 2005).
Senge definieert een lerende organisatie als een organisatie die de vijf di-
mensies adequaat weet in te richten en toe te passen. Het gaat om de vol-
gende vijf dimensies, waarbij de vijfde discipline de andere vier omvat en 
deze faciliteert en integreert (zie figuur 6.3):
1 persoonlijk meesterschap;
2 bewustzijn van mentale modellen;
3 gedeelde visie;
4 teamleren;
5 systeemdenken.

Senge meent dat de eerste vier disciplines in samenhang ontwikkeld moet 
worden, terwijl systeemdenken de basis vormt van elke vorm van ontwikke-
len en veranderen. Dat geldt ook voor de organisatie, die volgens Senge 
als één systeem opereert en één geheel vormt, en dus in samenhang aan-
gestuurd dient te worden. We gaan wat dieper in op de vijf disciplines van 
de lerende organisatie volgens Senge.

FIGUUR 6.3  Samenhang van de vijf disciplines
van de lerende organisatie volgens Senge (1990) 

Bron: House of Control

Persoonlijk
meesterschap

Mentale modellen

Gedeelde visie

Teamleren

Systeemdenken

Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap betreft de vaardigheid van personen om de ei-
gen bekwaamheid en inzichten die van grote betekenis voor hen zijn uit 
zichzelf steeds te verbeteren en te vernieuwen. Persoonlijk meesterschap 
berust op eigenschappen als een energieke gedrevenheid om zichzelf te 
ontwikkelen, een onderzoekende nieuwsgierigheid naar nieuwe oplossin-
gen en een creatief vermogen tot balans tussen gevoel en ratio bij werken 
en leren (zie Dusschooten-De Maat, 2004; Cross, 2007).

Systeemdenken
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Bewustzijn van mentale modellen
Mentale modellen zijn opvattingen, normen en gewoonten die een persoon 
in de loop der tijd heeft geïnternaliseerd en impliciet ervaart als waardevol 
en vanzelfsprekend. Mentale modellen bepalen vaak heel onbewust in 
hoge mate de kijk op en het oordeel over situaties, gebeurtenissen en han-
delingen. Kritisch reflecteren op de eigen gewoonten en opvattingen is een 
voorwaarde om je bewust te worden van deze mentale modellen, deze te 
expliciteren en te zoeken naar alternatieven.

Gemeenschappelijke organisatievisie
Het is voor een lerende organisatie van groot belang dat de medewerkers 
bereid zijn om loyaal en in enthousiaste betrokkenheid te werken binnen 
het kader van de missie en visie van de organisatie. Daarom is het van le-
vensbelang dat de organisatievisie door alle organisatieleden wordt ge-
deeld en gedragen. Echte bezieling ontstaat immers wanneer individuele 
visies opgenomen en geïntegreerd kunnen worden in een gemeenschappe-
lijke visie. Vanuit een gedeelde en bezielde visie wordt werken plezierig en 
vernieuwend leren mogelijk.

Leren in teams
Naast de individuen zijn teams de belangrijkste leereenheden van de leren-
de organisatie. Als teamleden effectief en creatief met elkaar samenwer-
ken en samen leren, zijn de resultaten meer dan de som van de individuele 
werkactiviteiten. Essentieel daarvoor is wel dat er binnen de teams vrije 
dialogen en gedachtewisselingen kunnen plaatsvinden en dat het leren een 
ondersteunende functie heeft voor het gezamenlijke werk (zie Tjepkema et 
al., 2002; Mensink, 2005).

Systeemdenken
Het systeemdenken is de basis van de vier andere disciplines en vormt 
ook de verbinding ertussen. Het systeemdenken is een raamwerk dat het 
mogelijk maakt om patronen en samenhangen in handelingen en structu-
ren te zien en te herkennen. Het gaat hierbij om het zien van consequen-
ties van het ene gedrag voor het andere en van de ene gebeurtenis voor de 
andere. Een kleine storing kan grote gevolgen hebben. Voor leden van een 
lerende organisatie is het essentieel dat zij zich het systeemdenken eigen 
maken. Het is goed om zich te realiseren wat de gevolgen zijn van het ei-
gen handelen en het handelen van anderen voor bijvoorbeeld de organisa-
tie, de klanten of het milieu (Bryan et al., 2006; Dielemans, 2008).
Leren is op zich een eigenschap van individuele personen, maar in een le-
rende organisatie wordt dit individueel leren vanuit het systeemdenken 
voorzien van allerlei stimulerende randvoorwaarden, zoals de exclusieve 
gerichtheid van de strategie, de structuur en de cultuur om individuen en 
groepen in staat te stellen gezamenlijk te leren en daardoor zichzelf als or-
ganisatie te verbeteren en te vernieuwen.

Een heldere illustratie van dit aspect van een lerende organisatie wordt 
door Kessels (1996a) gegeven in het beeld van een corporate curriculum. 
Daarin schetst hij een aantal uitgangspunten die medewerkers en teams 
houvast kunnen bieden om het leren op een creatieve en uitdagende wijze 
vorm te geven. Deze uitgangspunten zijn:
• het verwerven van materiedeskundigheid en vakkennis die direct met de 

inhoud van de beoogde competenties samenhangt;
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• het leren oplossen van problemen met behulp van de verworven materie-
deskundigheden;

• het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden en metacognities die hel-
pen bij het vinden van wegen om nieuwe kennis op het spoor te komen;

• het verwerven van communicatieve vaardigheden die toegang verschaf-
fen tot het kennisnetwerk van anderen;

• het verwerven van vaardigheden die de motivatie en affecties rond het 
leren reguleren;

• het bevorderen van rust en stabiliteit, zodat verdieping, cohesie en  
integratie mogelijk zijn;

• het veroorzaken van creatieve onrust, wat aanzet tot verbetering en  
innovatie.

Kessels (1996a) onderscheidt daarnaast drie principes om lerende werk-
omgevingen te ontwikkelen.
1 Werken aan wederzijdse aantrekkelijkheid. Dit betekent dat medewerkers 

over en weer moeite doen om voor elkaar een rijke leeromgeving te cre-
eren, als bron en stimulans voor het eigen leerproces.

2 Zoeken naar een eigen passie. Dit duidt op een persoonlijke en daadwer-
kelijke betrokkenheid bij een bepaald onderwerp of terrein, die niet al-
leen leidt tot expertise op dit gebied, maar ook tot een stimulerende en 
sturende kracht voor ontwikkeling en vernieuwing.

3 Verleiden tot kennisontwikkeling. Dit heeft betrekking op de ruimte en de 
uitdaging die de omgeving en de collega’s bieden, waardoor het verleide-
lijk wordt om zelf ook creatief innovatieve kennis te ontwikkelen.

§  6.4 Ontwikkelen van een lerende organisatie

Het concept van de lerende organisatie werd door bestuurders en weten-
schappers vrij snel omarmd en vanwege te verwachten resultaten als ambi-
tie opgenomen in de visie, de strategie of in het beleid. Allerlei organisaties 
streefden ernaar om echte lerende organisaties te zijn, maar de implemen-
tatie van het concept is vaak halfslachtig en is maar zelden gebaseerd op 
onderzoek naar de eigenschappen van een lerende cultuur. Marsick &  
Watkins (2003; 2013) zijn erg actief geweest op dit gebied. Zij geven defi-
nities en dimensies van een lerende organisatie en komen op basis van 
die dimensies met aanpakken om de lerende organisatie te creëren en te 
onderhouden. In tabel 6.4 zijn deze kenmerken genoemd in de vorm van 
zeven dimensies en de definitie ervan. Tevens is in het schema opgeno-
men dat een lerende organisatie leidt tot minimaal twee resultaten: een 
verbeterde financiële performance (meer winst en minder kosten) en een 
verbeterde kennisperformance (goede vastlegging, distributie, toepassing 
en vermeerdering van voor de organisatie en de primaire processen beno-
digde kennis). Marsick & Watkins hebben deze vermeende output weten-
schappelijk aangetoond in hun studies (Yang et al., 2004).

Bij de inrichting van een lerende organisatie, leidend tot continu leren en 
kwaliteit tot transformeren en veranderen, gaan Marsick & Watkins ervan 
uit dat de organisatie allereerst een allesomvattende visie of beleid moet 
ontwikkelen, gericht op het inrichten van strategisch leiderschap dat leren 
stimuleert en faciliteert. Daarnaast moet in de visie verankerd zijn dat de 
organisatie niet in zichzelf gekeerd is, maar juist verbonden is met de om-
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geving. Op organisatieniveau moeten medewerkers gestimuleerd (empowe-
red) en aangemoedigd worden om de organisatievisie en de leernoodzaak 
te omarmen en te internaliseren. Het teamniveau is volgens Marsick & 
Watkins de verbindende schakel, de linking pin tussen het organisatieleren 
en het individueel leren. Op dit niveau moet samenwerking tussen teamle-
den en teamleren gestimuleerd worden. Op individueel niveau ten slotte, 
moeten medewerkers aangezet worden tot onderzoek naar oplossingen 
voor problemen in het werk en bij ontbrekende competenties, en moeten 
hen mogelijkheden geboden worden om continu te leren in of naast het 
werk. Zie tabel 6.4 voor deze benadering om tot een lerende organisatie te 
komen.

empowered

linking pin

TABEL 6.4  Dimensies van een lerende organisatie en de definiëring ervan (Marsick & Watkins, 2003)

Dimensie Definitie

Continue kansen creëren om te leren Leren is welbewust verweven in het werk, zodat mensen on the job 
kunnen leren; er worden kansen geboden voor verdergaande oplei-
ding en groei.

Onderzoek en dialoog bevorderen Mensen verwerven productieve redeneervaardigheden om hun visie 
tot uitdrukking te brengen, en het vermogen om te luisteren naar en 
te vragen naar de visie van anderen; de cultuur wordt zodanig aange-
past dat deze het stellen van vragen, feedback en experimenteren  
ondersteunt.

Samenwerken en teamleren  
stimuleren

Het werk is zodanig opgezet dat groepen worden gebruikt om toegang 
te verkrijgen tot uiteenlopende denkwijzen; van groepen wordt  
verwacht dat ze samen leren en samenwerken; de organisatiecultuur 
waardeert en beloont samenwerking.

Systemen ontwikkelen om  
leerervaringen vast te leggen  
en te delen

Er worden systemen gecreëerd (met en zonder gebruik van  
technologie) om leerervaringen te delen en te integreren met het  
werk; iedereen krijgt toegang tot deze systemen; deze systemen  
worden continu onderhouden.

Mensen empoweren om een  
gemeenschappelijke visie te vormen

Mensen zijn betrokken bij het bepalen, eigenaar worden en  
implementeren van een gedeelde visie; de verantwoordelijkheid  
wordt in de organisatie steeds gesitueerd dicht bij de plek waar de 
beslissingen worden genomen, zodat mensen gemotiveerd zijn om te 
leren in de richting van datgene waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

De organisatie verbinden met  
haar omgeving

Mensen zien het effect van hun werk op de hele onderneming; ze 
scannen hun omgeving en gebruiken informatie om hun werkwijzen 
aan te passen; de organisatie is verbonden met haar community’s.

Voorzien in strategisch, op leren  
gericht leiderschap

Leiders geven vorm aan, komen op voor en ondersteunen het leren; 
het management zet leren strategisch in met het oog op de  
bedrijfsresultaten.

resultaten (output) van de lerende organisatie

Financiële performance De onderneming is financieel gezond en er zijn financiële middelen 
beschikbaar voor groei.

Kennisperformance Verbetering van producten en diensten dankzij het leervermogen en 
de voorhanden kennis (de belangrijkste graadmeters van intellectueel 
kapitaal).

Marsick & Watkins zijn nog verder gegaan. Zij hebben op basis van hun mo-
del een vragenlijst ontwikkeld om te analyseren in hoeverre de organisatie 
een lerende organisatie is en welk verbeterpotentieel er is. Deze vragen-
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FIGUUR 6.4  Benadering om tot een lerende organisatie te komen volgens Marsick en
Watkins

Bron: Marsick & Watkins, 1999
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lijst, Dimensions of the Learning Organization Questionnaire of DLOQ, is in 
de afgelopen jaren diverse malen wetenschappelijk getoetst binnen ver-
schillende organisaties en culturen en is zeer valide gebleken (o.a. Marsick 
& Watkins, 2003, Marsick, 2013; Sharifirad, 2011). De DLOQ meet grote 
en kleine verschillen in organisatiecultuur, -systemen en -structuren die in-
vloed hebben op het leren in de organisatie en het lerend vermogen.

Vragenlijst voor de analyse van de lerende  
organisatie 
Question Almost Never 1 2 3 4 5 6 Almost Always Individual level
  1  In my organization, people openly discuss mistakes in order to learn 

from them.
  2  In my organization, people identify skills they need for future work 

tasks.
  3 In my organization, people help each other learn.
  4  In my organization, people can get money and other resources to  

support their learning.
  5  In my organization, people are given time to support learning.
  6  In my organization, people view problems in their work as an opportu-

nity to learn. 
  7 In my organization, people are rewarded for learning.
  8  In my organization, people give open and honest feedback to each 

other.
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  9 In my organization, people listen to others’ views before speaking.
10  In my organization, people are encouraged to ask ‘why’ regardless  

of rank.
11  In my organization, whenever people state their view, they also ask 

what others think.
12 In my organization, people treat each other with respect.
13 In my organization, people spend time building trust with each other.

Team or group level
14  In my organization, teams/groups have the freedom to adapt their 

goals as needed.
15  In my organization, teams/groups treat members as equals, regard-

less of rank, culture, or other differences.
16  In my organization, teams/groups focus both on the group’s task and 

on how well the group is working.
17  In my organization, teams/groups revise their thinking as a result of 

group discussions or information collected.
18  In my organization, teams/groups are rewarded for their achievements 

as a team/group.
19  In my organization, teams/groups are confident that the organization 

will act on their recommendations.

Organization level
20  My organization uses two-way communication on a regular basis, 

such as suggestion systems, electronic bulletin boards, or town hall/
open meetings.

21  My organization enables people to get needed information at any time 
quickly and easily.

22 My organization maintains an up-to-date database of employee skills.
23  My organization creates systems to measure gaps between current 

and expected performance.
24 My organization makes its lessons learned available to all employees.
25  My organization measures the results of the time and resources 

spent on training.
26 My organization recognizes people for taking initiative.
27 My organization gives people choices in their work assignments.
28  My organization invites people to contribute to the organization’s vision.
29  My organization gives people control over the resources they need to 

accomplish their work.
30 My organization supports employees who take calculated risks.
31  My organization builds alignment of visions across different levels and 

work groups.
32 My organization helps employees balance work and family.
33 My organization encourages people to think from a global perspective.
34  My organization encourages everyone to bring the customers’ views 

into the decision making process.
35  My organization considers the impact of decisions on employee  

morale.
36  My organization works together with the outside community to meet 

mutual needs.
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We besluiten het onderdeel in dit hoofdstuk over leervermogen en de le-
rende organisatie met een casus, die is uitgewerkt in het volgende kader. 
In deze casus zijn diverse vormen van leren en leerniveaus toegepast om 
een multimediabedrijf in te richten als lerende organisatie.

37  My organization encourages people to get answers from across the 
organization when solving problems.

38  In my organization, leaders generally support requests for learning op-
portunities and training.

39  In my organization, leaders share up-to-date information with em-
ployees about competitors, industry trends, and organizational directi-
ons.

40  In my organization, leaders empower others to help carry out the  
organization’s vision.

41 In my organization, leaders mentor and coach those they lead.
42 In my organization, leaders continually look for opportunities to learn.
43  In my organization, leaders ensure that the organization’s actions are 

consistent with its values.

Bron: (Marsick & Watkins, 2003) 

CAsus

Cultuurverandering bij een multimediabedrijf
Een bedrijf dat internet, telefonie en kabeltelevisie aanbiedt aan vijf  
miljoen klanten kampte met een hoge klantontevredenheid over de call-
centers. Klanten scoorden een tevredenheid van 4 op een schaal van 10. 
Omdat er een beursnotering aanstaande was, werd er besloten tot  
een ingrijpend veranderprogramma, waarbij een cultuur gericht op high 
performance moest worden ontwikkeld. De doelgroep bestond uit circa 
2.000 callcentermedewerkers, 600 onderhoudsmonteurs en 50 webspe-
cialisten. Onderdeel van de totale aanpak was het verbeteren van het le-
rend vermogen van medewerkers, teams en individuele medewerkers via 
eerste, tweede en derde orde-leren. Teams werd geleerd hoe men elkaar 
en leidinggevenden feedback kon geven over het werk en de werkresulta-
ten. Verder werd teams geleerd wat zelfsturing inhield en hoe men dit in 
de praktijk kon vormgeven. Vervolgens analyseerde ieder team de werksi-
tuatie en besprak men onder leiding van een coach in zogenaamde awa-
reness-sessies de scores en de verbetermogelijkheden. Daarna werden 
in zogenaamde call to action-sessies verbeteracties bepaald en gestart. 
De coaches leerden de medewerkers hoe zij deze sessies moesten aan-
pakken en voortzetten.
De medewerkers kregen eigen budget en meer regelruimte om de verbete-
ringen zelfstandig door te voeren. Lastige verbeteringen werden ingebracht 
bij het management. De samenwerking met de ketens in de werkproces-
sen werd verbeterd door ‘gluren bij de buren’-sessies te houden. Zo maak-
te men kennis met collega’s, deelde men kennis en werkte men samen 
met collega’s van andere afdelingen. Na verloop van tijd konden de teams 
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zelfstandig en zonder externe begeleiding de verbeteranalyses en -acties 
vormgeven en was men vaardig in het geven van feedback en het hanteren 
van zelfsturing. Vier keer per jaar kwamen de teams regionaal samen om 
in zogenaamde large scale events met elkaar de vorderingen op de verbe-
teringen te bespreken en om van het management te horen welke verbete-
ringen organisatiebreed waren opgepakt en doorgevoerd. Het management 
rapporteerde dan aan de medewerkers.

Bron: gebaseerd op De Waal et al., 2014

§  6.5 De lerende organisatie in de 21ste (digitale) 
eeuw

Het lijkt erop dat het fenomeen van de lerende organisatie, ondanks de kri-
tieken op het concept, in de 21ste eeuw weer aan een opmars bezig is 
(Shin et al., 2017). Nieuwe uitwerkingen van het concept dienen zich aan 
en er worden toepassingen uitgewerkt voor de 21ste-eeuwse (digitale)  
organisatie. Een recente uitwerking van de lerende organisatie is de in 
hoofdstuk 1 genoemde Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie (BOO) 
van Kegan & Lahey (2016). Zij gaan ervan uit dat organisaties die welbe-
wust medewerkers ontwikkelen, daar wel bij zullen varen, omdat om dat 
leren de motivatie van medewerkers stimuleert en de drang om te groeien. 

Iedere rol
is een

ontwikkelingsrol

De werkplek
als

leerplek

Mindsets voor
Leven Lang Leren

+

+

+

De lerende
organisatie in het
digitale tijdperk

Technologie, arti�ciële intelligentie, HR-data & analytics

FIGUUR 6.5  De lerende organisatie in het digitale tijdperk

Bron: Van Dam, 2020
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Organisaties moeten daarom een cultuur invoeren waarin het ondersteu-
nen van ieders ontwikkeling onderdeel is van het werkend leven, tijdens de 
normale werkzaamheden binnen de organisatie, tijdens de dagelijkse routi-
nes en tijdens de gesprekken.

Ook is er een ontwikkeling gaande die gericht is op het inrichten van de le-
rende organisatie in het digitale tijdperk (o.a. Widyaningrum, 2015; Shin  
et al., 2017). In dat kader heeft Van Dam (2020) een model voor de leren-
de organisatie in het digitale tijdperk ontwikkeld dat bestaat uit de volgen-
de componenten: een learning for all-cultuur, de werkplek die is ingericht 
als leerplek, een mindset bij medewerkers, gericht op duurzame inzetbaar-
heid en levenslang leren en een maximale ondersteuning van het leren via 
digitale leertechnologie, artificial intelligence en L&D-analytics. Zie figuur 
6.5 voor het model van Van Dam.

§  6.6 Organisatiecultuur

Zowel Kegan als Senge betoogt dat het ontwikkelen van een organisatie-
cultuur en een leercultuur waarin leren voor iedereen in de organisatie be-
schikbaar is, een zeer positieve impact op de organisatieresultaten heeft. 
Hierna staan we uitgebreider stil bij organisatiecultuur en bij een aspect 
van die cultuur, namelijk de leercultuur. Verder bespreken we mogelijke 
aanpakken om organisatie- en leercultuur te analyseren, te beschrijven, uit 
te bouwen en te benutten of juist om deze te veranderen.

6.6.1 Organisatiecultuur en wetenschap
Eind jaren 80 van de vorige eeuw kwam er academische interesse om het 
antropologische fenomeen ‘cultuur’ ook te onderzoeken in een organisatie-
context. Pettigrew was een van de eersten die (al in 1979) onderzoek deed 
naar organisatiecultuur. Hij omschreef organisatiecultuur als bepalende 
waarden voor zingeving, betrokkenheid en de afspraken binnen een organi-
satie. Edgar Schein deed later veel onderzoek naar organisatiecultuur en 
werd een van de leidende specialisten en onderzoekers op dit onderwerp 
(o.a. Schein 2009; 2010). In zijn standaardwerk Organizational Culture and 
Leadership (1985) definieerde hij cultuur als een patroon van gedeelde ba-
sisaannames die de groep geleerd heeft bij het (succesvol) oplossen van 
problemen. Het gaat dan om zaken die te maken hebben met het voortbe-
staan, met de integratie en met de dieperliggende veronderstellingen van 
(groepen) medewerkers. Leiders hebben volgens Schein een bepalende in-
vloed op de cultuur (Schein, 1984; 1996).

In Nederland onderzocht Geert Hofstede, hoogleraar vergelijkende cultuur-
studies van organisaties, organisatiecultuur. Hij definieerde cultuur als de 
collectieve mentale programmering die leden van de ene organisatie onder-
scheidt van die van de andere (Hofstede, 1991). Een andere Nederlander, 
Fons Trompenaars, bestudeerde samen met Charles Hampden-Turner inter-
nationale verschillen in (organisatie)cultuur. In hun studie Riding the Waves 
of Culture, Understanding the Diversity in Global Business (1998) ontwikkel-
den zij een model waarmee wordt geprobeerd uit te leggen hoe mensen in 
verschillende culturen omgaan met dilemma’s die hun relatie met familie of 
vrienden kunnen beïnvloeden.

Model van 
van Dam

Organisatie
cultuur

leercultuur
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Uit deze en vele andere studies blijkt dat de cultuur van een organisatie de 
manier weerspiegelt waarop zaken gedaan worden en hoe gevoelens, het 
denken en het gedrag zich manifesteren. Organisatiecultuur is in die zin te 
beschouwen als een fenomeen dat door de leden van een organisatie 
wordt gecreëerd en in stand wordt gehouden, soms zichtbaar is en soms 
niet. Dat inzicht leidde tot de conceptualisering en weergave van organisa-
tiecultuur in verschillende lagen. De diepste laag is die van gevoelens die 
(overwegend impliciet) de innerlijke emoties en overtuigingen weerspiege-
len die mensen als gevolg van hun opvoeding en persoonlijke levenserva-
ring hebben. De tweede laag is die van het denken. Deze laag weerspiegelt 
de meningen van mensen, de mentale modellen (assumpties) als gevolg 
van hun gevoelens. De derde en meest zichtbare laag, het gedrag, toont 
hoe mensen handelen en reageren op gebeurtenissen als gevolg van hun 
manier van denken. In tabel 6.5 is een voorbeeld te zien van een cultuur-
waardenset van een organisatie, die in concreet en waarneembaar gedrag 
is te vertalen.

TABEL 6.5 Voorbeeld van een cultuurwaardenset van een organisatie

1 De externe én interne klant staan bij ons centraal.

2 We streven naar excellentie en innovatie in alles wat we doen.

3 We zijn resultaatgericht, oplossingsgericht en proactief.

4 We zijn gedisciplineerd en nemen verantwoordelijkheid.

5 In ons handelen staan samenwerken en het belang van onze organisatie voorop.

6 We vieren successen en leren van fouten.

7 De aansturing van de organisatie is transparant en we koesteren het constructieve conflict.

8 We handelen integer.

Schein (1999) onderkende in zijn gelaagde cultuurmodel drie niveaus die 
onderling interacteren (zie figuur 6.6).

FIGUUR 6.6  Gelaagd cultuurmodel van Schein

Bron: Schein, 2010
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Schein onderscheidt ten eerste de bovenste laag van artefacten: zichtbare 
kenmerken als organisatiestructuur, logo’s en werkprocessen, werkplek-
inrichting, kledingcodes, enzovoort. De tweede laag zijn de waarden die 
door de medewerkers gedeeld worden en die terugkomen in de strategie, 
het beleid en de doelstellingen. Voorbeelden van die waarden zijn klant- of 
resultaatgerichtheid en samenwerken. Het derde en diepste niveau be-
schrijft de assumpties: onbewuste, als vanzelfsprekend aangenomen over-
tuigingen, percepties, gedachten en gevoelens. Het gaat hier dus om de 
ongeschreven regels, ook wel mores genoemd. 

De eerdergenoemde Geert Hofstede stelde organisatiecultuur voor als een 
ui met diverse lagen, waarin hij respectievelijk symbolen, helden, rituelen 
en waarden onderscheidt (zie figuur 6.7):
• Symbolen zijn de meest oppervlakkige kenmerken van een organisatie-

cultuur: woorden, afbeeldingen, gebaren of voorwerpen met een beteke-
nis die alleen de leden van de cultuur begrijpen, zoals vakjargon, kleding, 
logo’s en vlaggen.

• Helden zijn personen die over eigenschappen beschikken die in de cul-
tuur belangrijk zijn en daarom fungeren als gedragsmodel. Het kan daar-
bij gaan om nog levende personen, maar ook om overleden personen 
zoals de oprichter van een organisatie. Antihelden kunnen ook deze rol 
vervullen, omdat zij laten zien hoe het niet moet.

• Rituelen zijn collectieve activiteiten die overbodig zijn om het gewenste 
doel te bereiken, maar die men als sociaal en essentieel beschouwt 
binnen een cultuur, zoals recepties, het zoenritueel, enzovoort.

• Waarden vormen de kern van een organisatiecultuur. Deze geven aan 
welk gedrag in de organisatie als goed of slecht, als normaal of abnor-
maal, als rationeel of irrationeel wordt beschouwd.

FIGuuR 6.7 Ui-model van organisatiecultuur volgens Hofstede
FIGUUR 6.7  Ui-model van organisatiecultuur volgens Hofstede

Bron: Hofstede, 1983; 1993
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Rituelen
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6.6.2 Organisatiecultuur en management
In navolging van de academische aandacht voor organisatiecultuur ont-
stond er in de jaren 80 van de vorige eeuw in de managementliteratuur veel 
aandacht voor cultuur en de impact ervan op organisatiesucces.  

Mores

Uimodel
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Deze aandacht ontstond mede door het verschijnen van inmiddels bekende 
managementboeken als Corporate Cultures van Deal & Kennedy (1982) en 
In Search of Excellence van Peters & Waterman (1982). Zij benadrukten het 
belang van een goede organisatiecultuur in een onderneming voor het be-
reiken van duurzaam succes. Cultuur bepaalt volgens hen de activiteiten en 
de houding van medewerkers binnen een organisatie. Deze activiteiten en 
houding kunnen positief en opbouwend zijn, gericht op samenwerking en 
prestatie, of ze kunnen negatief en ondermijnend zijn, gericht op conflict, 
afhankelijkheid of macht. Zo kan er een ‘misfit’ ontstaan tussen de ambi-
ties van een organisatie en de heersende cultuur, waardoor er een nood-
zaak ontstaat om de heersende cultuur te veranderen. Peters & Waterman 
positioneerden cultuur (shared values) in het midden van hun 7S-model, 
waarin aandacht was voor structuur, strategie, systemen, stijl van leiding-
geven en staf (medewerkers): de overige 6 S’en. Vanuit hun optiek moeten 
managers een succesvolle cultuur creëren en is cultuur dus maakbaar.

Deze inzichten hebben geleid tot een ware vloedgolf aan studies over orga-
nisatiecultuur en de relatie met leiderschap, organisatiesucces, innovatie 
en leren, enzovoort. Ook zijn er vele methoden en technieken ontwikkeld, 
beschreven en onderzocht die gericht zijn op cultuurverandering en het me-
ten van organisatiecultuur. Voorbeelden van meetinstrumenten die inmiddels 
door duizenden organisaties worden toegepast zijn Denison Organizational 
Culture Survey (DOCS), the Competing Values Framework (CVF) en the  
Organizational Culture Inventory (OCI) (Chatman, 2016). Met de inzet van 
deze als ‘objectief’ of ‘wetenschappelijk’ gepresenteerde meetinstrumen-
ten is ook een heel kritische discussie gestart over de wetenschappelijke 
waarde, de onderzoeksvaliditeit en de voorspelbaarheid ervan (o.a. Ten 
Have et al., 2016; Vermeren, 2007).

6.6.3 Cultuurmodellen
In lijn met de ontwikkeling van cultuurmeetinstrumenten zijn er diverse mo-
dellen ontwikkeld om organisatiecultuur te typeren en te duiden. Vaak ge-
beurt dat in de vorm van een kwadrantenstelsel, waarin de verschillende 
culturen ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd. We besteden hier-
na aandacht aan twee veelgebruikte cultuurmodellen: het Competing  
Values Framework (het model van de concurrerende waarden) van Quinn & 
Rohrbaugh en het cultuurmodel van Hofstede.

Het Competing Values Framework van Quinn & Rohrbaugh
In dit mogelijk meestgebruikte model van Quinn & Rohrbaugh (en later 
Quinn & Cameron) worden twee sets (competing) waardes (values) gebruikt 
om organisatiecultuur te typeren. Het gaat hierbij enerzijds om de interne 
versus de externe gerichtheid van een organisatie, en anderzijds om de 
aard en intensiteit van de beheersing van de organisatie. Deze beheersing 
kan los en flexibel zijn of strak en stabiel (Cameron & Quinn, 2005). Op ba-
sis van deze dimensies en de scores hierop worden vier cultuurtypen van 
organisaties onderscheiden: de clan- of familiecultuur, de adhocratiecul-
tuur, de hiërarchische cultuur en de marktcultuur. Een uitwerking van deze 
cultuurdimensies is gegeven in figuur 6.8 en in het erop volgende kader.

Shared values

6 S’en

cultuurmodellen

competing  
values  
framework
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De cultuurdimensies van het Competing 
Values Framework van Quinn & Rohrbaugh
Clan- of familiecultuur (clan): hoge mate van flexibiliteit en intern gericht. De 
relatie tussen mensen staat centraal in dit soort organisaties en er is 
sprake van een zeer vriendelijke werkomgeving, waarin medewerkers veel 
met elkaar gemeen hebben. Denk aan start-ups of familiebedrijven. Daar-
door heeft de organisatie gelijkenis met een grote familie. De leiders van 
de organisatie worden beschouwd als mentoren of zelfs vaderfiguren, aan 
wie medewerkers zich kunnen optrekken en spiegelen. De organisatie 
wordt bijeengehouden door loyaliteit en traditie.

Hiërarchische cultuur (hiërarchie): hoge mate van beheersend gedrag en  
intern gericht.
Het gaat hierbij om een zeer geformaliseerde en gestructureerde werkom-
geving zoals we vaak zien bij overheidsinstanties en andere bureaucratieën. 
Procedures bepalen wat de medewerkers doen en de focus ligt op beheers-
baarheid en het managen van controlesystemen. Om die reden zijn er dui-
delijk gestructureerde hiërarchische lagen in de organisatie. Alle werkpro-
cessen zijn efficiënt ingericht, zodat alles beheersbaar en bij te sturen is.

Marktcultuur (market): hoge mate van beheersend gedrag en extern gericht. 
In deze organisaties is resultaat belangrijk, evenals het afmaken van za-
ken. Medewerkers zijn erg competitief ingesteld en zeer doelgericht. Deze 
cultuur past goed bij commerciële organisaties. De managers zijn vaak 
veeleisend en sturen de medewerkers direct aan. Tegelijkertijd is er sprake 
van veel onderlinge concurrentie, omdat de nadruk ligt op reputatie, suc-
ces en winnen.

FIGUUR 6.8  Het Competing Values Framework volgens Quinn & Cameron

Bron: Quinn & Cameron, 2005
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Adhocratiecultuur (Adhocracy): hoge mate van flexibiliteit en extern gericht.
Deze organisaties zijn innovatief en ze vernieuwen continu om zichtbaar te 
zijn en te blijven in de markt. Er is sprake van een dynamische, onderne-
mende en creatieve werkomgeving, waar medewerkers worden aangezet 
tot vernieuwing en het inzetten van hun creativiteit om zo tot nieuwe ideeën 
te komen. Naast vernieuwers zijn de managers vooral ook risiconemers.

Het cultuurmodel van Hofstede 
Geert Hofstede heeft wereldwijd onderzoek gedaan om cultuur op natio-
naal, regionaal en organisatieniveau te typeren en te vergelijken (Hofstede, 
1993). Op basis van dit onderzoek heeft hij vier cultuurdimensies geformu-
leerd: acceptatie van machtsafstand, individualisme versus collectivisme, 
masculiniteit versus femininiteit en onzekerheidsvermijding. Later heeft 
Hofstede nog twee dimensies toegevoegd aan zijn model: long-term orien-
tation (LTO) en de indulgence index (IDI). LTO is toegevoegd met het opko-
men van de Aziatische landen en de Arabische wereld. In deze culturen is 
het langetermijndenken stevig verankerd en dat beïnvloedt de manier waar-
op men omgaat met bedrijfseconomische beslissingen voor de lange en de 
korte termijn. IDI gaat over de mate waarin de binnen een organisatie ge-
wenste attituden en gedragingen ook worden verlangd buiten de reguliere 
bedrijfstijd. Deze index heeft dus betrekking op de balans tussen werk en 
privé (Blommaert, 2010). Een uitwerking van deze cultuurdimensies is ge-
geven in figuur 6.9 en in het volgende kader.

FIGUUR 6.9  Cultuurmodel

Bron: Hofstede, 1993
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Uitwerking van de cultuurdimensies van Hofstede

Acceptatie van machtsafstand is de mate waarin leden van een groep de 
ongelijke verdeling van macht onder de leden accepteren. In landen waar 
een grote machtsafstand heerst, geloven werknemers hun meerderen ook 
als zij het niet juist hebben en nemen werknemers geen initiatief bij het ma-
ken van niet-routinematige beslissingen. Een geringe acceptatie van machts-
afstand leidt tot meer zeggenschap van medewerkers in organisaties.

Individualisme versus collectivisme is de mate waarin mensen opereren 
als individu of als lid van een groep. Mensen uit een collectivistische cul-
tuur horen bij een groep die voor hen zorgt in ruil voor loyaliteit. Mensen uit 
een individualistische cultuur zorgen alleen voor zichzelf en hun directe fa-
milie. In deze cultuur zijn mensen opgenomen in sterke hechte groepen of 
organisatie-eenheden.

Masculiniteit versus femininiteit gaat over de mate waarin sociale sekserol-
len gescheiden zijn en de mate waarin mannen en vrouwen als gelijk  
worden gezien. Ook betreft het de mate waarin men bepaalde normen  
nastreeft. Zo staan assertiviteit, het vergaren van geld en status en het 
behalen van zichtbare en symbolische beloningen voor masculiniteit.  
Het vergaren van relaties, het denken aan anderen en de algehele kwaliteit 
van het leven worden gezien als normen die horen bij femininiteit.

Onzekerheidsvermijding is de mate waarin de leden van een cultuur zich 
bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties en de hoeveelheid 
regels die zij nastreven. In een cultuur met een hoge onzekerheidsvermij-
ding blijven mensen lang bij dezelfde werkgever en vermijden zij risico’s. In 
een cultuur met een lage onzekerheidsvermijding zijn werknemers veel mo-
bieler en nemen zij meer risico’s.

6.6.4 Veranderen van organisatiecultuur
De cultuur van een organisatie geldt als het ‘DNA’ van die organisatie en 
wordt ook wel als ‘software of the mind’ getypeerd (Hofstede, 1993). Des-
ondanks is het regelmatig nodig dat de heersende cultuur aangepast moet 
worden omdat deze de groei van organisaties belemmert, het leiderschap 
negatief beïnvloedt of omdat innovaties worden geremd. Projecten met als 
doel organisatiecultuur te veranderen zijn niet te vermijden, maar zijn wel 
lastig en vaak niet effectief (Corfield & Paton, 2016). Cultuurveranderpro-
jecten zijn lastig om de volgende redenen.
1 De ondernemingscultuur is diepgeworteld. Veronderstellingen en overtui-

gingen ontstaan langzaam en verdwijnen op den duur uit het bewustzijn 
naar het onderbewustzijn.

2 De ondernemingscultuur heeft betrekking op veel organisatieaspecten, 
zoals processen, systemen, klantbejegening, innovatie, beoordelen en 
belonen, mobiliteit en loopbaanontwikkeling, maar ook op L&D en  
leiderschap.

3 De ondernemingscultuur is stabiel en soms onverzettelijk en persistent, 
wat tot uitdrukking komt in de wijze waarop medewerkers en groepen 
vasthoudend zijn hun gedrag, veronderstellingen en waarden.

cultuurveran
derprojecten
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4 De bestaande cultuur is veilig en bekend, en het is niet altijd en direct 
duidelijk wat de nieuwe cultuur inhoudt en welke meerwaarde deze biedt.

Gezien het hardnekkige karakter van cultuur kennen cultuurveranderpro-
gramma’s een aantal specifieke eisen en onderdelen om ze effectief te ma-
ken (Boonstra, 2013, Levin & Gottlieb, 2009). Er moet aandacht zijn voor:
• het doorgronden van de historie en achtergrond van de organisatie en 

het leren kennen van klanten en bedrijfsprocessen;
• het articuleren van de identiteit en betekenis van de organisatie;
• het beschrijven of meten van de huidige cultuur in de vorm van normen, 

waarden en overtuigingen en concreet waarneembaar en meetbaar ge-
drag;

• het beschrijven van de gewenste cultuur in de vorm van normen, waar-
den en overtuigingen en concreet waarneembaar en meetbaar gedrag;

• het bepalen van de kloof tussen de huidige en de gewenste cultuur;
• het vertalen/doorwerken van de gewenste cultuur in de (HR-)systemen 

van de organisatie zoals beoordelen, belonen, werkmethoden en pro-
cessen, werkplekinrichting, indeling van teams, communicatie en huis-
stijl en leiderschapsstijl;

• het ontwikkelen van een proces en aanpak om de cultuur te veranderen 
waarbij niet alleen de zichtbare cultuurkenmerken moeten worden aan-
gepakt en ‘ongeldig’ worden verklaard, maar vooral de dieperliggende 
assumpties en waarden;

• het creëren van een crisis om de organisatie in beweging te krijgen  
in combinatie met de inbreng van nieuwe cultuur van buiten de  
organisatie;

• het bij het veranderproces hanteren van langetermijnfocus, in combina-
tie met snelle en kortetermijnsuccessen;

• het op stoom houden van het veranderproces door het meetbaar maken 
van de verandering, het inrichten van dashboards om de voortgang te 
tonen, goede communicatie, het op het schild hijsen van ‘helden’ en 
door successen te vieren.

Het denken over organisatiecultuur heeft de afgelopen zeventig tot tachtig 
jaar diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Na de academische interesse 
voor organisatiecultuur kwam er veel aandacht voor het meten en diagnos-
ticeren van organisatiecultuur. Daarna lag de focus op aanpakken voor cul-
tuurverandering, waarbij de manager en de leider een sturende en bepa-
lende rol hadden. De neuzen van de medewerkers moesten ‘één kant op’, 
omdat de juiste cultuur het succes van de onderneming kon bepalen. In de 
21ste eeuw daarentegen, is het inzicht ontstaan dat cultuurverandering al-
leen succesvol en duurzaam is in combinatie met identiteitsvorming van de 
organisatie en waardecreatie voor klanten, medewerkers en andere stake-
holders. Het moet duidelijk zijn waar de onderneming ‘voor gaat en voor 
staat’; pas dan kan de gewenste cultuur wortelschieten. Deze visie stelt 
bijzondere eisen aan veranderprogramma’s, omdat niet alleen de cultuur 
moet veranderen, maar de totale organisatie. Hierbij is het van belang om 
mensen met elkaar in contact te brengen en leerprocessen op organisa-
tie-, team- en individueel niveau te initiëren en levend te houden. Een sti-
mulerende leercultuur is daarbij van doorslaggevend belang (Boonstra, 
2013). In paragraaf 6.7 is daarom aandacht voor de leercultuur.

cultuur
verandering
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De volgende casus beschrijft een driejarig cultuurveranderproject bij een 
multimediakabelbedrijf, waar een low performancecultuur moest transfor-
meren naar een duurzame high performance cultuur (gebaseerd op De 
Waal et al., 2014). Deze beschrijving sluit aan bij de casus aan het eind 
van paragraaf 6.4.

CAsus

Cultuurverandering bij een multimediabedrijf 
Een bedrijf dat internet, telefonie en kabeltelevisie aanbiedt aan vijf  
miljoen klanten kampte met een hoge klantontevredenheid over de callcen-
ters. Klanten scoorden een tevredenheid van 4 op een schaal van 10.  
Omdat er een beursnotering aanstaande was, werd er besloten tot een  
ingrijpend veranderprogramma, waarbij een cultuur gericht op high perfor-
mance moest worden ontwikkeld. De doelgroep bestond uit circa 2.000 
callcentermedewerkers, 600 onderhoudsmonteurs en 50 webspecialisten. 
Het doel van de verandering was het ontwikkelen van een duurzame hoge 
klanttevredenheid van een 7,5 op een schaal van 10. Er werd een meetin-
strument geselecteerd om de bestaande performancecultuur te meten en 
de gewenste cultuur te definiëren in meetbare termen en concreet gedrag.
Dit instrument werd ook gebruikt om de voortgang van de verandering te 
meten. Vervolgens werd een driejarig programma gestart waarbij diverse 
organisatieaspecten tegelijk werden aangepakt: ontwikkeling van coachend 
leiderschap, invoering van zelfsturing van callcenter teams, aanpassen van 
processen en systemen om eigen regie en autonomie van callcentermede-
werkers te stimuleren, grootschalige communicatie en trainingssessies, 
aanpassingen van het leiderschapsteam en het veelvuldig trainen en ont-
wikkelen van medewerkers. Na 3 jaar was inderdaad een tevredenheid van 
7,5 behaald en was het waardensysteem meetbaar veranderd van low per-
formance naar high performance. Het programma werd omgezet in de nor-
male werkpraktijk. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de instrumenten 
die naar de mening van de medewerkers het meest effect hadden op hun 
gedrag, scoorden het invoeren van zelfsturing en voorbeeldgedrag van  
leidinggevenden het hoogst.

Bron: gebaseerd op De Waal et al., 2014

§  6.7 Leercultuur binnen organisaties

Leercultuur of leerklimaat geldt als een verbijzondering van de organisatie-
cultuur en is een essentiële voorwaarde voor de inrichting en het in stand 
houden van een lerende organisatie, maar ook voor het realiseren van een 
L&D-beleid, het succesvol uitvoeren van L&D-activiteiten en voor het ont-
wikkelen van een duurzaam inzetbare workforce. We bespreken daarom 
hierna enkele definities en uitwerkingen van leercultuur en staan stil bij de 
inrichting of verandering van een leercultuur. Verder zien we dat voor het 
bereiken van een leercultuur of leerklimaat in organisaties en voor het be-
nutten van economische kansen door organisaties ook een ‘nationale leer-
cultuur’ nodig is die de grenzen van de organisatie overschrijdt.

leercultuur
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Net als bij leervermogen, de lerende organisatie en organisatiecultuur zijn 
er diverse definities van leercultuur (Crans et al., 2021). In tabel 6.6 heb-
ben we twee Angelsaksische en twee Rijnlandse definities opgenomen.

TABEL 6.6 Definities van leercultuur

Schein (2004) A learning culture would have to assume that the appropriate way for humans to  
behave in relationship to their environment is to be proactive problem solvers and  
learners.

Bersin (Mallon, 2010) The collective set of organizational values, conventions, processes and practices  
that influence and encourage both individuals and the collective organization to  
continuously increase knowledge, competence and performance.

Heijboer et al. (2013) Een collectief, dynamisch systeem van basisassumpties, waarden en normen, dat  
richting geeft aan het leren van mensen in een organisatie.

Baars-Van Moorsel 
(2003)

Leerklimaat is het in de inhoudelijke en organisatorische structuur van het leersys-
teem neergeslagen samenstel van waarden ten aanzien van leren, welke impliciet 
richting geeft aan het leergedrag van medewerkers.

Schein (2010) ging ervan uit dat leren binnen organisaties een gedeelde 
en toekomstgerichte activiteit is, gericht op duurzame inzetbaarheid, flexi-
biliteit en veranderbereidheid van medewerkers. Hij besteedt in zijn stan-
daardwerk Organizational culture and leadership (2010) expliciet aandacht 
aan de leercultuur en onderkent tien dimensies van een effectieve en toe-
komstgerichte leercultuur (zie kader). Deze kenmerken gelden als een lei-
draad om de leercultuur in organisaties te meten en te verbeteren.

De tien dimensies van een effectieve leercultuur 
volgens Schein (2004)
1 Proactivity
Rather than passively waiting to be told what to do, ‘a learning culture 
must assume that the appropriate way for humans to behave in relation-
ship to their environment is to be proactive problem solvers.’ In fact, the  
‘learning process’ is prioritized over ‘any particular solution to a problem.’

2 Commitment to Learning to Learn
Everyone has to believe that ‘learning is a good thing worth investigating’ 
and ‘a skill to be mastered.’ Importantly, people will need time to experi-
ment and to ‘get feedback... and to reflect, analyze, and assimilate.’

3 Positive Assumptions about Human Nature
At the core of a learning community is ‘faith in people’, or that ‘humans 
can and will learn if they are provided the resources and the necessary 
psychological safety.’

4 Belief that the Environment can be Managed
Your organization has to believe that it can adapt to, and have some  
control over, your rapidly-changing environment.

leervermogen
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5 Commitment to Truth through Pragmatism and Inquiry
Increasingly ‘no one will be ‘expert’ enough to provide an answer’, so we’ll 
have to be flexible in how we go about knowing things, choosing among sci-
entific method, knowledge coming from lived experience, and, increasingly, 
Schein’s ‘clinical research process’ in which ‘helpers and clients work 
things out together.’ Importantly, leaders will have to ‘come to terms with 
their own lack of expertise and wisdom.’

6 Positive Orientation toward the Future
Schein suggests our best orientation in time is to direct our attention not 
to the past or present, but to ‘somewhere between the far future and the 
near future.’

7 Commitment to Full and Open Task-Relevant Communication
The community can’t process information and learn if people aren’t sharing 
what they know and see, so we’ll need a ‘multichannel communication sys-
tem that allows everyone to connect to everyone else,’ though it should be 
limited to ‘task-relevant’ information (too much openness is, surprisingly, 
not helpful).

8 Commitment to Cultural Diversity
Diversity brings multiple perspectives that will be needed to solve the com-
plex problems that arise in chaotic environments. Learning cultures should 
therefore ‘stimulate’ diversity and even allow sub-cultures, which are key to 
innovation. Though Schein notes these sub-cultures must work well  
together and respect each other.

9 Commitment to Systematic Thinking
Thinking ‘systemically,’ or overcoming our reliance on ‘simple linear causal 
logic in favor of complex mental models’ will become increasingly impor-
tant in a world that is ‘intrinsically complex, non-linear, interconnected, and 
‘overdetermined.’

10 Belief that Cultural Analysis is a Valid Set of Lenses for Understanding 
and Improving the World
If the learner needs feedback, so does the learning culture, if it wants to 
know how it works and how it can improve; this comes in the form of en-
couraging and investing in activities that allow for ‘analyzing and reflecting’ 
on culture.

Een uitgebreide studie van Bersin naar de kenmerken van leercultuur in 
high impact learning-organisaties, gebaseerd op reacties van veertig orga-
nisaties en veertigduizend HR en L&D-managers, heeft geleid tot de vol-
gende inzichten over leercultuur (Mallon, 2010). De leiders van een high 
impact learning-organisatie stimuleren dat er wordt geleerd op individueel, 
team- en organisatieniveau. Verder zorgen zij ervoor dat medewerkers  
nieuwe kennis en vaardigheden gemakkelijk kunnen verwerven én kunnen  
toepassen in de praktijk. Daarnaast ontwikkelen zij een aantal randvoor-
waarden die het leren stimuleren:

high impact  
learning 
organisatie
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1 Het ontwikkelen van vertrouwen (building trust): de mate waarin  
medewerkers het gevoel hebben dat de organisatie het beste met ze 
voor heeft, waardoor zij zich willen inzetten voor het belang van de  
organisatie.

2 De waarde van leren expliciet maken (demonstrating learning’s value): de 
mate waarin de organisatie toont dat leren belangrijk en noodzakelijk is.

3 Aanmoedigen van reflectie (encouraging reflection): de mate waarin de 
organisatie leren in en door het werk mogelijk maakt via reflectie, het 
mogen maken van fouten en het daarop reflecteren.

4 Kennis delen (enabeling knowledge sharing): de mate waarin kennis 
wordt geïdentificeerd en wordt gedeeld door de organisatie.

5 Empowering van medewerkers (empowering employees): de mate waarin 
medewerkers in de organisatie de vrijheid, bevoegdheid en autoriteit 
krijgen om zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en 
toe te passen.

6 Geformaliseerde leerprocessen (formalizing learning as a process): de 
mate waarin een organisatie formele structuren, tijd, resources en mo-
gelijkheden biedt om leren mogelijk te maken.

Als de leercultuur binnen organisaties op bovenstaande wijze wordt inge-
richt, dan leidt dat tot aantoonbare positieve organisatie-effecten of busi-
ness outcomes, zoals stijgende productiviteit, toenemende innovatie, meer 
tevreden klanten, producten die sneller op de markt komen, een toene-
mend marktaandeel en een verhoogde kwaliteit van de totale workforce. In 
figuur 6.10 is het model van high impact learning-cultuur volgens Bersin 
weergegeven.

FIGUUR 6.10  Model van high impact learning-cultuur volgens Bersin

Bron: Mallon, 2010
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In een rapport van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development), waarvan 65 landen lid zijn, wordt een Europees analysemo-
del voor leercultuur in organisaties uitgewerkt (zie tabel 6.7).

Business  
outcomes
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TABEL 6.7 Kenmerken leercultuur in organisaties volgens OECD (2017)

Continu leren voor iedereen De medewerkers zijn betrokken bij formeel en informeel leren

Teamwork en leren door samenwerking Er zijn mogelijkheden voor trainingen on the job of trainingen ver-
zorgd door collega’s of leidinggevenden
Collega’s helpen elkaar bij het leren
Collega’s leren van elkaar en van leidinggevenden

Onderzoek, feedback, experimenten en 
innovatie

Leidinggevenden geven nuttige feedback over het werk van mede-
werkers
Medewerkers kunnen eigen ideeën toepassen in het werk
Werken omvat leren
Werken omvat het oplossen van onvoorziene problemen

Een systeem voor het organiseren en de-
len van leren en leerervaringen

Er zijn reguliere meetings waar medewerkers hun visie kunnen ge-
ven over de organisatie waar ze werken
Het werk omvat het uitwisselen van taken

Leiderschap, ondersteuning en toeganke-
lijke leidinggevenden om leren te stimu-
leren

De leidinggevende moedigt medewerkers aan en stimuleert ze bij 
hun ontwikkeling
Medewerkers zijn betrokken bij het verbeteren van de organisatie 
van het werk en de werkprocessen
Medewerkers ontvangen van de werkgever toelagen om te kunnen 
deelnemen aan leeractiviteiten

Respect en vertrouwen De leidinggevende respecteert zijn medewerkers
De medewerker wordt eerlijk en respectvol behandeld op de werk-
plek

Klaar voor verandering Er is geen verdere training nodig voor het uitvoeren van toekomstige 
werkzaamheden
Medewerkers hebben de skills om andere en moeilijkere werkzaam-
heden op te pakken

De OECD komt tot de conclusie dat Nederland (slechts) gemiddeld scoort in 
Europa als het gaat om een constructieve en 21ste-eeuwse leercultuur bin-
nen organisaties. Nederland kan profiteren van toegenomen wereldhandel, 
digitalisering, robotisering en nanotechnologie, maar het probleem is dat de 
beroepsbevolking vergrijst, er sprake is van een grote dynamiek op de ar-
beidsmarkt en de beroepsbevolking 21ste-eeuwse leervaardigheden mist. 
Hoogopgeleide Nederlanders participeren goed in formele en informele leer-
situaties, maar beduidend minder dan dat het geval is in goed presterende 
landen. Laagopgeleide volwassenen daarentegen participeren beperkt in for-
mele en informele leersituaties. Daarnaast vindt in Nederland de post-initië-
le ontwikkeling vooral plaats binnen organisaties en wordt deze ook voor het 
belangrijkste deel (circa 89%) gefinancierd door dezelfde organisaties. Er is 
nog geen cultuur waarin Nederlanders zelf de verantwoordelijkheid voelen 
voor post-initieel leren en ontwikkelen en daarin ook willen investeren. Dit 
wordt nog gezien als een verantwoordelijkheid van de werkgever.

Nederland is volgens de OECD weliswaar ‘goed bezig’, maar er zijn acties 
nodig om ervoor te zorgen dat er een ‘inclusieve maatschappij’ ontstaat, 
met een beroepsbevolking die zich gedurende het hele werkzame leven 
ontwikkelt. Nederland krijgt daarom van de OECD het advies topprioriteit 
geven aan drie speerpunten om die onontkoombare ambitie te bereiken.
1 Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en ta-

lenten van iedereen. Vooral kwetsbare groepen met lage niveaus van 
skills hebben volgens de OECD aandacht nodig. Onder hen bevinden 

postinitieel 
leren en  
ontwikkelen
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zich bijvoorbeeld circa twee miljoen mensen die de basisvaardigheden 
missen om te lezen, te rekenen en gebruik te maken van computers,  
sociale media en dergelijke.

2 Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talen-
ten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat 
werkenden zich verder kunnen ontwikkelen.

3 Bevorder een sterke nationale leercultuur. Blijven leren en ontwikkelen is 
cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig 
genoeg doorgedrongen: niet bij individuen, niet bij arbeidsorganisaties en 
niet bij opleidingsinstellingen. Op dit gebied valt nog veel te winnen.

§  6.8 Veranderen van leercultuur en de rol van de  
L&D-professional

Het belang van een passende en stimulerende leercultuur of leerklimaat is 
hiervoor uitvoerig aan bod gekomen. Maar in veel gevallen zullen organisa-
ties hun leercultuur niet kennen, weten ze niet welke leercultuur nodig is 
en hebben zij geen methoden en aanpakken om de gewenste leercultuur te 
ontwikkelen en te behouden. In grote lijnen gelden daarvoor de aanpakken 
die we eerder in subparagraaf 6.6.4 hebben beschreven. Het gaat daarbij 
om de volgende ‘generieke’ stappen:
1 het realiseren dat er behoefte is aan een leercultuur of dat de huidige 

leercultuur niet passend is;
2 de keuze voor een visie en concept voor leercultuur en een bijpassend 

analysemodel;
3 het uitvoeren van een nulmeting gevolgd door de definitie van de ambi-

tie;
4 het vaststellen van de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste 

situatie en het opstellen van een verbeterplan;
5 het doorvoeren van de verbeteringen, het uitvoeren van een vervolgme-

ting en het bestendigen van de gerealiseerde leercultuur.

In een studie die hij uitvoerde naar aanpakken om te komen tot een duurza-
me leercultuur, voegde McDormick (2017) aan de voorgaande vijf generieke 
stappen de volgende adviezen voor organisaties toe om een duurzame leer-
cultuur te bereiken:
1 Evalueer en herijk de bestaande leerpraktijk en leerbenaderingen zodat 

er meer sprake is van digitaal leren, self-directed learning en informele 
real life-leersituaties.

2 Herijk de voor de organisatie essentiële kennis door aandacht te beste-
den aan emotionele vaardigheden, digitale vaardigheden en multicultu-
rele vaardigheden en andere 21ste-eeuwse (digitale) competenties.

3 Gebruik de inzichten in neuroscience en neuro-educatie om bestaande 
patronen en vooringenomenheden in leerprocessen en werkpraktijken 
weg te nemen.

4 Verwerf actieve en ook financiële steun van het (top)management bij het 
formeel en informeel ontwikkelen van medewerkers en bij het mogelijk 
maken van randvoorwaarden voor leren en ontwikkelen.

5 Zet middelen in om kennisdistributie te vergemakkelijken en te versnel-
len. Denk daarbij aan leermanagementsystemen, maar ook aan  
coaching en mentoring.

Duurzame  
leercultuur

neuroeducatie
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6 Stimuleer een open mindset bij medewerkers om te experimenteren, om 
fouten te maken en om te leren van fouten.

7 Stimuleer feedback en reflectie door ieder project te beginnen en te  
eindigen met momenten van reflectie, door aan het begin van iedere 
werkdag medewerkers tijdens een korte (circa 30 minuten durende) 
scrumachtige aanpak een aantal vragen te stellen. Bijvoorbeeld: wat  
zij die dag willen bereiken, op welke wijze ze dat gaan doen, wat zij wil-
len leren. Aan het eind van de dag kunnen de resultaten gereflecteerd 
worden.

Van Dam (2020) beschrijft ook een aanpak om een gewenste leercultuur te 
ontwikkelen. Hij onderkent daarbij een aantal zichtbare in te richten aspec-
ten als: een L&D-academie, passende L&D-processen en een aanpak om 
de effectiviteit van L&D te meten. Daarnaast zijn er minder zichtbare, cultuur 
gerelateerde zaken in te richten, zoals een coachende rol van het manage-
ment door voorbeeldgedrag te tonen en het maken van fouten te stimuleren. 
Zie figuur 6.11 voor deze zichtbare en onzichtbare leercultuurdimensies.

Visie en strategie
op het gebied van

Leren & Ontwikkelen

Interne academie(s)

Corporate
curriculum

Robuste
leertechnologie

Excellente
L&O

compententies 

Belangrijk talent-
management/HR

initiatieven en processen

De effectiviteit van
L&O wordt gemeten.

Leiders spelen een cruciale rol in het ontwikkelen van een leercultuur. 

Geven leiders het belang
aan van Leren & Ontwikkelen
en zijn ze rolmodellen voor

anderen?

Vinden leiders het goed als
mensen leren van gemaakte

fouten? 

Stimuleren leiders mensen
om te reflecteren? 

Stimuleren leiders interne
mobiliteit van mensen? 
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feedback en coaching van

hun leidinggevende? 
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aan zich te ontwikkelen?
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loopbaangesprekken? 

FIGUUR 6.11  Dimensies die een rol spelen bij het veranderen van de leercultuur

Bron: Van Dam, 2020

Bij het inrichten en veranderen van de leercultuur hebben L&D-professionals 
een belangrijke rol. Zij kunnen niet volstaan met het opstellen en invoeren 
van L&D-beleid of het ontwikkelen en uitvoeren van L&D-activiteiten. Zij  
dienen op directieniveau continu aandacht te vragen voor het fenomeen or-
ganisatie- en leercultuur en de noodzaak een passende organisatie en leer-
cultuur te bestendigen naar een leercultuur voor de 21ste eeuw (Seely 
Brown & Thomas, 2011). Deze 21ste-eeuwse leercultuur lijkt volgens  
Heijboer et al. (2013) op wat er in games gebeurt. Tientallen mensen wer-
ken samen om een bepaalde strijd te winnen: zij maken optimaal gebruik 
van elkaars talenten, zoeken de grenzen op van wat mogelijk is, zijn altijd 
op zoek naar innovatie, er is een steeds hoger niveau te bereiken, er is con-
stante terugkoppeling op resultaten van inspanningen, en impliciete kennis 
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speelt een cruciale rol. Heijboer en collega’s onderkennen daarom de vol-
gende drie rollen van de L&D-professionals bij veranderingen van leercultuur.
• De rol van learning anthropologist: het onderzoeken, inzichtelijk maken 

en beschrijven van heersende (leer)cultuurpatronen in organisaties en 
het als ‘buitenstaander’ duiden van de effecten van die patronen op de 
effectiviteit van de organisatie (Van Breda-Verduijn & Heijboer, 2016). 
Benchmarken en het binnenbrengen van andere werelden en zienswijzen 
in de organisatie horen bij deze antropologische rol.

• De rol van L&D-businesspartner: na de analyse start de L&D-business-
partner de dialoog met management van organisaties om awareness  
te creëren voor de cultuurpatronen en de effecten ervan en om verbeter-
programma’s te plannen en te faciliteren. De businesspartner ziet erop 
toe dat die programma’s op schema blijven en de beoogde effecten halen.

• De rol van conservator: in deze rol bewaakt en borgt de L&D-professio-
nal de leercultuur en de daarbij behorende werkpraktijken, processen 
en protocollen. Hierbij is het van belang om de leercultuur te verankeren 
op organisatie-, team- en individueel niveau via instrumenten van zelf-
sturing, het aanwijzen van inhoudsdeskundigen en ‘communities of 
practice’.

rollen van  
de l&D 
professionals
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Samenvatting

Organizational learning omvat:
• nulde orde-leren (zero-loop learning)
• eerste orde-leren (single-loop learning)
• tweede orde-leren (double-loop learning)
• derde orde-leren (triple-loop learning)

Lerend vermogen is:
het vermogen om gedrag(spatronen) te veranderen in gedrag dat effectie-
ver is voor het bereiken van de doelen van de organisatie.

Van lerend vermogen is sprake op drie niveaus:
• organisatieniveau
• teamniveau
• individueel (medewerker)niveau

De lerende organisatie is:
een organisatie die een bewust beleid voert om haar lerend vermogen op 
alle niveaus en op continue basis te vergroten ter optimalisering van haar 
effectiviteit.

De lerende organisatie heeft volgens Senge vijf kenmerken (disciplines):
1 persoonlijk meesterschap
2 bewustzijn van mentale modellen
3 gemeenschappelijke organisatievisie
4 leren in teams
5 systeemdenken (‘the fifth discipline’)

Het model voor de lerende organisatie in de digitale eeuw omvat volgens 
Van Dam de volgende componenten:
1 learning-for-all-cultuur
2 de werkplek die is ingericht als leerplek
3 een mindset bij medewerkers gericht op duurzame inzetbaarheid en  

leven lang leren
4 maximale ondersteuning van het leren via digitale leertechnologie,  

artificial intelligence en L&D-analytics

Organisatiecultuur is volgens Schein:
een patroon van gedeelde basisaannames die de groep geleerd heeft bij 
het (succesvol) oplossen van problemen.
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Leercultuur is volgens Heijboer en collega’s:
een collectief, dynamisch systeem van basisassumpties, waarden en  
normen, dat richting geeft aan het leren van mensen in een organisatie.

Een L&D-professional kan bij het veranderen en onderhouden van de  
leercultuur drie rollen vervullen:
• learning anthropologist
• L&D-businesspartner
• conservator

6
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DEEL 2

Vormgeven van  
leerinterventies

7 Leren door medewerkers 239

8 Analyse van leerbehoefte en performance  

assessment 279

9 Instructional design: leerinterventies ontwerpen en 

ontwikkelen 307

10 Krachtig leren met werkvormen 341

11 Digitaal leren en leertechnologie 363

12 Evaluatie 391

13 Transfer 413

In deel 1 van dit boek was veel aandacht voor de maatschappelijke en or-
ganisatorische context van het leren en ontwikkelen in organisaties. In 
deel 2 is er vooral aandacht voor didactische aspecten van leren in organi-
saties. Uiteindelijk is de kern van het L&D-vakgebied het analyseren van 
een organisatieprobleem, het vaststellen van een leerprobleem en dit pro-
bleem oplossen met een passende leerinterventie. Deel 2 van dit boek is 
volledig gericht op de didactische en leertheoretische methoden, technie-
ken en processen om deze kerntaak te kunnen volbrengen. Deze scope 
heeft in grote lijnen betrekking op de stappen 3 tot 9 van het model voor 
leren en ontwikkelen in organisaties (zie figuur 0.3).
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1 De�niëren organisatiedoelen Holding/organisatie
als geheel 11 Realiseren organisatiedoelen

2 Formuleren beleidsplannen Divisie of
werkmaatschappij 10 Realiseren beleidsplannen

3 Analyseren werksituatie Afdeling, sectie
of businessunit 9 Meten effecten in het werk

4 Identi�ceren opleidingsnoodzaak Team of
werkeenheid 8 Evalueren leereffect

5 Ontwikkelen leertraject Individuele
medewerker 7 Evalueren leertraject

6 Uitvoeren
leertraject

Voortraject Uitvoeringstraject Natraject

FIGUUR 0.3  Deel 2 Vormgeven van leerinterventies Stap 3 t/m 9

Dit deel start met hoofdstuk 7, waarin inzichten over het leren door volwas-
senen worden uitgewerkt en er speciale aandacht is voor oudere medewer-
kers, laagopgeleide medewerkers, professionals en managers. De laatste 
inzichten op het gebied van breinleren en neuro-educatie worden besproken.  
In hoofdstuk 8 staan we stil bij de technieken om leerdoelen te bepalen in 
de vorm van taakanalyse, assessment- of development centers.  
In hoofdstuk 9 komen de belangrijkste leertheorieën en leerprincipes aan 
bod die het ontwerp van leerinterventies bepalen. Tevens komen de be-
langrijkste ontwerpmethoden en ontwerpprocessen aan bod. 
Hoofdstuk 10 gaat in op het kiezen en inzetten van verschillende werkvor-
men.
Hoofdstuk 11 staat geheel in het teken van moderne digitale leermiddelen 
en de technologie die daarvoor nodig is zoals social learning, serious ga-
ming, massive open online courses (MOOCs), artificial intelligence (AI) en 
augmented reality (AR).  
In hoofdstuk 12 wordt beschreven hoe leerinterventies en de resultaten 
ervan gemeten en geëvalueerd worden, om verantwoording af te geven aan 
de opdrachtgever of andere stakeholders.  
Het belangrijkste evaluatiecriterium is of het geleerde in de praktijk wordt toe-
gepast. Dat wordt transfer genoemd en dit wordt behandeld in hoofdstuk 13.
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7 
Leren door medewerkers
Isolde Kolkhuis Tanke
Nick van Dam
Jacqueline Brassey

7.1 Het leren van volwassenen
7.2 Het lerende brein
7.3 Stimulansen voor het leren van medewerkers
7.4 Hindernissen voor het leren van medewerkers
7.5 Mentale gezondheid – het fundament voor leren en ontwikkelen
7.6 Het leren en ontwikkelen van specifieke doelgroepen

Wanneer we het in de onderwijskunde hebben over het leren van medewer-
kers, wordt vaak als eerste de vraag gesteld wat nu eigenlijk kenmerkend is 
voor het leren van volwassenen en of dit echt anders is dan het leren van 
kinderen. Aangenomen wordt dat het leren van volwassenen inderdaad an-
ders van aard is dan het leren van kinderen en jongeren. In dit hoofdstuk 
bekijken we wat het leren van volwassenen in hun werk kenmerkt, waarbij 
het uiteraard van belang is te onderkennen dat het algemene typeringen be-
treft, die niet op ieder individu van toepassing zijn. Sterker nog: individuele 
verschillen tussen mensen blijken met de leeftijd steeds groter te worden, 
onder andere door voorgaande (werk- en leer)ervaringen, de steeds sterker 
gevormde persoonlijke leervoorkeuren en de mate waarin iemand ‘in de 
leerstand’ is blijven staan. Ook is er in dit hoofdstuk aandacht voor de hin-
dernissen die het leren belemmeren en de impact van inzichten in neurolo-
gische processen bij het leren. Ten slotte is er specifieke aandacht voor het 
leren en ontwikkelen van vier doelgroepen binnen organisaties: professio-
nals, oudere medewerkers, laagopgeleide medewerkers en managers.
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§  7.1 Het leren van volwassenen

Reeds in 1972 ontwikkelden Horn & Cattell al een theorie inzake het  
verschil tussen leren door kinderen en leren door volwassenen. Zij introdu-
ceerden de termen fluid en cristallized intelligence. Fluid intelligence is  
nodig om geheel nieuwe vraagstukken of problemen op te lossen, waarin 
vrijwel geen beroep kan worden gedaan op bestaande referentiekaders en 
ervaringen.
Cristallized intelligence daarentegen is de praktische intelligentie om  
ervaringen te combineren en toe te passen in herkenbare situaties die aan-
sluiten bij eerdere ervaringen. Horn & Cattell constateerden dat bij jonge 
mensen (tot ongeveer 20 jaar) fluid intelligence in hoge mate aanwezig is, 
terwijl cristallized intelligence zich vooral ontwikkelt door ervaring en daar-
om juist bij volwassenen sterk ontwikkeld is. Cristallized intelligence neemt 
volgens hen toe tot de leeftijd van ongeveer 60 jaar. Hieruit kunnen we op-
maken dat het leren van volwassenen bijzondere kenmerken heeft, waar 
we rekening mee moeten houden bij het vormgeven van leerinterventies 
voor mensen in organisaties.

Ondanks het feit dat de individuele verschillen tussen volwassen lerenden 
groot zijn, vinden we in de literatuur toch een aantal typeringen van het le-
ren van (volwassen ervaren) medewerkers in algemene zin. Deze typerin-
gen zijn als volgt te omschrijven. Volwassen ervaren medewerkers leren bij 
voorkeur:
• als het geleerde aansluit bij hun bestaande referentiekaders;
• als het geleerde direct en praktisch toepasbaar is in het werk;
• als het bijdraagt aan hun gevoel van eigen competentie;
• als ze hun leerproces grotendeels zelf kunnen sturen;
• binnen een sociale context.

Deze typeringen lichten we toe in de volgende subparagrafen.

7.1.1 Aansluiting bij bestaande referentiekaders
Met name voor ervaren medewerkers is het van belang dat het leren van 
iets nieuws gekoppeld kan worden aan hun bestaande referentiekaders. 
Rouiller & Goldstein (1993) bevestigen dat ouderen beter leren binnen  
domeinen die aansluiten bij hun ervarings- en referentiekaders, terwijl jon-
geren juist gemakkelijker leren in geheel nieuwe domeinen. De eerdere  
ervaringen van de (oudere) lerende vormen de belangrijkste basis waarop 
verder leren aansluit. Mensen verwerven in de loop der tijd persoonlijke re-
ferentiekaders, op basis van die eerdere ervaringen. Deze fungeren als 
perceptueel filter bij het observeren, ervaren en evalueren van gebeurtenis-
sen. Nieuw leren bouwt zo voort op en wordt geconstrueerd door de reeds 
verworven referentiekaders van de lerende. Argyris (1992) beschrijft op 
vergelijkbare wijze de natuurlijke tendens van mensen om het leren van 
iets nieuws vooral te accepteren als het in lijn ligt met bestaande ‘mentale 
schema’s’ die ontstaan zijn uit eerdere ervaringen. Als het nieuwe leren 

volwassen  
lerenden

referentie
kaders
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niet aansluit bij deze mentale schema’s zullen deze moeten worden aange-
past, wat een ingrijpender vorm van leren inhoudt, waartoe de (oudere) me-
dewerker niet altijd bereid is.

Thijssen (1996) introduceerde op basis van praktijkonderzoek onder mede-
werkers de ervaringsconcentratietheorie, die luidt: met de toename van ja-
ren versmalt de ervaring en raakt de medewerker steeds beter thuis in een 
steeds kleiner wordend gebied. Met het toenemen van de leeftijd neemt de 
hoeveelheid ervaringen wel toe, maar neemt de verscheidenheid in ervarin-
gen af. Op die manier ontstaan specialisten: medewerkers maken een 
steeds beperkter scala van ervaringen mee, waarin ze met een zekere rou-
tine een toenemende productiviteit kunnen realiseren, binnen dat ene be-
perkte terrein. Thijssen signaleert vervolgens het gevaar dat optreedt als 
zich ineens ingrijpende veranderingen voordoen, waardoor kennis en vaar-
digheden moeten worden geleerd die geheel nieuw zijn ten opzichte van 
datgene waarin de medewerker zo gespecialiseerd was geraakt. Zeker in 
de huidige tijd, waarin technologische veranderingen tot gevolg hebben dat 
werk zo ingrijpend verandert dat bestaande denk- en werkwijzen fundamen-
teel over de kop gaan, is dit een belangrijk punt van aandacht. De erva-
ringsconcentratie is volgens Thijssen (1996):
• vakinhoudelijk: de ervaringen versmallen op het gebied van de vakin-

houd/functiebreedte;
• leerstrategisch: het aantal en de verscheidenheid in leerervaringen wor-

den steeds minder (zowel formele als informele leermomenten);
• sociaal-cultureel: de sociale netwerken waarin iemand participeert, wor-

den steeds geringer in aantal en vooral ook eenzijdiger.

7.1.2 Directe toepasbaarheid in het werk
Volgens Knowles et al. (1998) willen volwassenen pas iets leren als ze zich 
er zelf bewust van zijn dat het nodig is om datgene te leren, bijvoorbeeld 
als ze zien dat het hen iets goeds oplevert in de dagelijkse werkuitvoering. 
De leerbereidheid is groter als ze zien dat je het geleerde effectief kunt 
toepassen in probleemsituaties in de praktijk, en dat dit de kwaliteit en/of 
het gemak van de werkuitvoering ten goede komt. De praktische toepas-
baarheid van het geleerde is voor medewerkers een belangrijke voorwaar-
de om gemotiveerd te zijn tot leren. Immers, de motivatie om te leren, 
komt vooral voort uit de wens om het eigen werk in de concrete praktijk be-
ter te kunnen uitvoeren. Eigen motivatie om te leren is zo belangrijk omdat 
mensen alleen leren als ze dat zelf willen (Knowles et al., 1998). Complexe 
vragen en lastige situaties in het werk nodigen juist uit om op zoek te gaan 
naar leerbronnen (collega’s, informatie op internet, enzovoort) die helpen 
om het vraagstuk op te lossen en die tegelijkertijd een leerervaring teweeg-
brengen. In het volgende kader wordt een casus binnen de verpleeghuis-
zorg besproken, waar de eigen motivatie van lerenden de basis vormt voor 
een leersituatie.

ervarings
concentratie

Toepasbaarheid
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7.1.3 Bijdrage aan het eigen gevoel van competentie
Deci & Ryan ontwikkelden de zelfdeterminatietheorie (ZDT) (2002); zie fi-
guur 7.1. In deze theorie geven zij weer wat mensen vanuit henzelf (intrin-
siek) motiveert om iets te doen. Dit wordt gesteld tegenover extrinsieke 
motivatie: iemand doet iets omdat er een bepaalde beloning van buitenaf 
tegenover staat, zoals een salarisverhoging of een promotie. Ook wanneer 
we dit projecteren op de motivatie om te leren helpt de zelfdeterminatiethe-
orie om te bezien wat medewerkers (intrinsiek) motiveert om te leren en 
zich te ontwikkelen.

Zelfdeterminatietheorie

Belang om 
effectief te zijn
 in de omgang 

met je omgeving

Belang om de
richting van je

leven te kunnen
beheersen

Behoefte om
persoonlijke en
hechte relaties 
met anderen te
onderhouden

Autonomie

FIGUUR 7.1  Zelfdeterminatietheorie

Bron: Deci & Ryan, 2002

VerbondenheidCompetentie Drie psychologische 
basisbehoeften

Zelf
determinatie
theorie (ZDT)

CAsus 

Verpleeghuiszorg, praktische toepasbaarheid van 
het geleerde 

Zorgverleners in verpleeghuizen worden de laatste jaren in toenemende 
mate geconfronteerd met complexe zorgvraagstukken van bewoners van 
verpleeghuizen, omdat de hoeveelheid psychiatrische aandoeningen toe-
neemt naarmate mensen ouder worden (denk aan dementie, eetproblemen, 
slaapproblemen, enzovoort). De zorgverleners zijn vanuit hun vooropleiding 
niet opgeleid in het omgaan met bewoners met dergelijke complexe zorg-
vragen. Vanuit de behoefte die de zorgverleners hebben om het beste te 
doen voor de bewoners is er evenwel een sterke motivatie bij hen om hier 
meer over te leren. Er zijn inmiddels initiatieven bekend in verpleeghuizen, 
waarbij de zorgverleners heel nauw samenwerken met de psychologen en 
in de vorm van bewonersbesprekingen diepgaander inzicht ontwikkelen in 
wat een bepaalde bewoner (op psychisch en/of sociaal gebied) nodig heeft 
gezien zijn ziektebeeld. Zo doen zorgverleners direct toepasbare kennis en 
inzichten op die hun werk voor de bewoners ten goede komt.



 LEREN DOOR MEDEWERKERS 243

7

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Deci & Ryan onderscheiden drie psychologische basisbehoeften van mensen:
• competentie;
• autonomie;
• verbondenheid.

Competentie (competence) heeft betrekking op het eigen gevoel om be-
kwaam te zijn in datgene wat iemand doet. Het gevoel op competente wijze 
datgene te kunnen realiseren wat men zich tot doel stelt, verhoogt ie-
mands zelfvertrouwen. Specifiek gericht op leren betekent dit dat een me-
dewerker zichzelf als een succesvolle lerende ziet. Albert Bandura (1982, 
1993) introduceerde het begrip perceived self-efficacy, waarmee hij doelt 
op de waargenomen eigen competentie van iemand op een bepaald ge-
bied. Deze waargenomen eigen competentie ontstaat enerzijds als gevolg 
van positieve ervaringen uit het verleden op het betreffende terrein. Denk 
aan het eerder met succes afronden van opleidingen, waardoor men er ver-
trouwen in heeft een volgende leeractiviteit ook met succes te kunnen af-
ronden. Anderzijds ontstaat de waargenomen eigen competentie als gevolg 
van de support en het vertrouwen van anderen ‘dat je het kunt’, bijvoor-
beeld de leidinggevende of collega’s die uitstralen dat zij er vertrouwen in 
hebben dat de medewerker zich iets succesvol zal kunnen eigen maken.

Autonomie (autonomy) betreft het gevoel van psychologische vrijheid, ofwel 
de ruimte en vrijheid om zelf beslissingen te kunnen nemen, zonder de druk 
en/of de verplichting van een ander te ervaren om iets (op een bepaalde 
manier) te moeten doen. Toegespitst op leren betekent dit dat de medewer-
ker zelf regie en invloed wil hebben op zijn leerproces, in plaats van dat een 
ander (de leidinggevende of de docent) de ‘sturing’ overneemt en voor-
schrijft of bepaalt wat er geleerd moet worden (zie subparagraaf 7.1.4).

Verbondenheid (relatedness) betekent dat medewerkers persoonlijke en 
hechte relaties willen aangaan met anderen, dat ze deel willen uitmaken 
van een sociale entiteit. Gerelateerd aan leren betekent dit dat de motiva-
tie om te leren versterkt wordt wanneer mensen leerervaringen kunnen op-
doen in een sociale context, dus met anderen (zie subparagraaf 7.1.5).

7.1.4 Zelfsturing van het leerproces
In lijn met de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan geven zowel Candy 
(1991) als Knowles et al. (1998) aan dat het voor het leren van volwassenen 
van belang is dat er in leersituaties zo weinig mogelijk restricties of verplich-
tingen gelden. Volwassen mensen zijn immers dagelijks verantwoordelijk voor 
hun eigen leven, dus als zij in een leersituatie geconfronteerd worden met 
een sterke structuur en sturing vanuit de leersituatie ondermijnt dat hun ge-
voel van autonomie en zelfsturing. Het creëert vaak juist afhankelijk leerge-
drag, zoals een afwachtende en steunzoekende houding richting de docent. 
Veel formele opleidingssituaties beperken echter nog altijd de mogelijkheden 
tot zelfsturing van de lerende, doordat de opleider een deel van de sturing in 
handen neemt middels het vaststellen van het programma, de leerdoelen en 
de inhoud. Juist formele opleidingssituaties blijken medewerkers vaak als be-
dreigend te ervaren, omdat zo’n leersituatie hen het gevoel geeft dat de eigen 
ervaringskennis minder waard is dan datgene wat in de opleiding geleerd 
wordt. Ze voelen zich daardoor in (off the job-) opleidingssituaties vaak min-
der competent dan in het werk zelf, mede doordat zij zich wat onwennig voe-
len ‘in de schoolbanken’. Daarentegen bevordert het gevoel om zelfsturing en 
controle te hebben over de leersituatie de motivatie van de lerende.

competentie

perceived  
selfefficacy

autonomie

verbondenheid

Zelfsturing
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Tegemoetkomen aan de behoefte aan zelfsturing van het eigen leerproces 
uit zich concreet in het aansluiten bij de leerstijlen en leervoorkeuren van 
de lerende. David Kolb heeft een model voor ervaringsleren ontwikkeld, dat 
bekend is geworden als de leercyclus van Kolb (1984). De eigen ervaring 
vormt vaak de basis voor het verwerven van nieuwe kennis en vaardighe-
den. Veel leertheorieën zijn dan ook gebaseerd op het aansluiten bij eer-
dere ervaringen of voorkeuren in het leren die volwassenen hebben.

Honey en Mumford (1986, 2000) hebben enkele belangrijke wijzigingen 
aangebracht in de leerstijltypologie van Kolb. Zij leggen meer de nadruk op 
de preferenties (voorkeuren) waarmee een persoon leert. Het blijkt name-
lijk dat personen in verschillende situaties verschillend aanpakgedrag kun-
nen vertonen. De opleider dient bij het creëren van de leeromstandigheden 
rekening te houden met deze leerpreferenties van personen door de leersi-
tuatie zo in te richten dat zoveel mogelijk aan deze leerpreferenties tege-
moet wordt gekomen, of dat deze aangesproken worden. In hoofdstuk 9 
worden zowel de leerstijlen van Kolb als de leerpreferenties verder uitge-
werkt in combinatie met de gangbare leertheorieën als behaviorisme,  
cognitivisme en (sociaal) constructivisme.

7.1.5 Leren in een sociale (werk)context
In lijn met verbondenheid, zoals we die noemden als een van de drie compo-
nenten van de zelfdeterminatietheorie, blijkt dat veel medewerkers een dui-
delijke voorkeur hebben voor (informeel) leren in een sociale context in het 
dagelijks werk, bijvoorbeeld door samen met collega’s aan een vraagstuk of 
probleemsituatie te werken. Het informele leren in de eigen werksituatie 
doet namelijk meer recht aan de expertise en de oplossingsstrategieën  
die medewerkers zelf tijdens het werk ontwikkeld hebben. In formele leer-
situaties (zoals scholing) wordt de ‘juistheid’ van deze informeel geleerde 
strategieën vaak in twijfel getrokken door de opleider/begeleider. Informeel 
leren in de dagelijkse werkpraktijk, samen met anderen, komt in veel  
opzichten tegemoet aan de voorkeuren van medewerkers wat betreft leren 
en ontwikkelen.
De volgende casus bevat een voorbeeld uit de onderwijssector.

Sociale context

CAsus

Innovatief onderwijs in een onderwijsinstelling
In een ROC is men al enige tijd druk bezig met onderwijsinnovaties, zoals 
het vormgeven aan gepersonaliseerd leren en hybride onderwijs. Op de 
studiedagen voor docenten, die in het thema staan van deze onderwijsin-
novaties, worden meestal externe sprekers/deskundigen uitgenodigd om 
de nieuwe onderwijsconcepten diepgaander uit te leggen. Het blijkt dat het 
enthousiasme onder docenten niet erg groot is voor dergelijke studieda-
gen, omdat men het vaak ‘te theoretisch en abstract’ vindt en men weinig 
concrete toepassingsmogelijkheden ziet voor de eigen lespraktijk. Na enige 
tijd wordt gekozen voor een invulling van de studiedagen waarbij eigen er-
varingen van de docenten de essentie vormen. Diverse docenten brengen 
er hun eigen ervaringen en reeds opgebouwde expertise in en in kleine 
groepen gaat men diepgaand met elkaar in gesprek over de succeservarin-
gen, knelpunten. Dat wordt ervaren als zeer leerzaam.
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Actieleren
Een specifieke vorm waarin medewerkers bewust leren terwijl ze werken 
aan complexe thema’s of vraagstukken, is actieleren (action learning). De 
essentie van actieleren is dat geleerd wordt op basis van reflectie op echte 
ervaringen en acties in de eigen praktijk, waar men met elkaar verdieping 
in aanbrengt, om uiteindelijk tot nieuwe inzichten en effectievere oplossin-
gen voor een bepaald vraagstuk te komen. Grondlegger van action learning 
is Reg Revans (1983), die stelde: ‘There can be no learning without action 
and no (sober and deliberate) action without learning’.
Het doel van actieleren is altijd tweeledig:
1 het eigen handelen effectiever en efficiënter vormgeven;
2 het proces van ‘leren door doen’ bewust en systematisch uitvoeren.

Marquardt (2004) bouwde voort op het werk van Revans en ontwikkelde een 
praktisch toepasbare methodiek van action learning voor groepen. In het vol-
gende schema staan de zes pijlers van deze methodiek (Marquardt, 2004).

PROBLEM

GROUP

QUESTIONS

ACTIONLEARNING

COACH

FIGUUR 7.2  Methodiek van action learning voor groepen

Bron: Marquardt, 2004

ACTION LEARNING

De kernpunten van de methodiek zijn (Marquardt, 2004):
• Er is een urgent probleem in de praktijk, met daarbij een probleemeige-

naar die deel uitmaakt van de groep.
• Kennisontwikkeling vindt gaande het gezamenlijke leerproces plaats in 

en door de actieleergroep.
• Door het stellen van vragen probeert men in de groep gezamenlijk 

scherp te krijgen wat het echte probleem is. Kennis wordt alleen inge-
bracht als antwoord op een gestelde vraag uit de groep.

• Na elke actieleersessie komen de groepsleden tot concrete acties, zo-
dat praktijkervaringen opgedaan kunnen worden, waar vervolgens weer 
op gereflecteerd en van geleerd kan worden.

• Leren vindt plaats aan de hand van de vragen, de reflecties en door 
steeds een niveau dieper te kijken naar onderliggende mechanismen en 
patronen die van invloed zijn op het vraagstuk.

• Actieleersessies worden begeleid door een leercoach, die alleen coacht 
op het proces, niet op inhoud.

actieleren

action learning
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§  7.2 Het lerende brein

Historisch gezien wortelt het L&D-vakgebied in de pedagogie, andragogie, 
organisatiesociologie en ontwikkelingspsychologie (wetenschappelijk on-
derzoek naar hoe en waarom mensen zich in de loop van hun leven ontwik-
kelen). In het relatief nieuwe vakgebied van de cognitieve neurowetenschap 
draait het om onderzoek naar de mentale, intellectuele processen die ten 
grondslag liggen aan onze neurale systemen (met inbegrip van denken en 
gedrag), die worden aangestuurd door het lerende brein. De cognitieve neu-
rowetenschap kan onthullen hoe ons brein leert en hoe het de verworven 
informatie opslaat en gebruikt. Door te leren stelt het brein ons in staat 
om ons aan onze voortdurend veranderende omgeving aan te passen. Het 
vakgebied neuro-educatie onderzoekt de biologische basisprocessen die 
betrokken zijn bij leren lezen, schrijven en rekenen, en omvat leren, cogni-
tieve beheersing, flexibiliteit, motivatie en sociale en emotionele ervarin-
gen. In figuur 7.3 is de neuro-educatie weergegeven als een combinatie 
van neurowetenschap, pedagogie/andragogie en psychologie/sociologie.

Neurowetenschap

Neuro-
educatie

Pedagogie/
Andragogie

Psychologie/
Sociologie

Bron: Van Dam, 2014

FIGUUR 7.3  De onderdelen van neuro-educatie

7.2.1 Toepassing van inzichten uit de cognitieve 
neurowetenschap

Leren is een fysiek proces waarbij nieuwe kennis gerepresenteerd wordt 
via nieuwe verbindingen tussen hersencellen. De kracht en de totstandko-
ming van die verbindingen wordt geholpen door chemische elementen in de 
hersenen die groeifactoren worden genoemd. Dankzij de neurowetenschap 
weten we tegenwoordig dat de beschikbaarheid van die groeifactoren kan 
worden vergroot. Zo kunnen specifieke fysieke work-outs, een optimaal 
slaapritme en het ‘tot zwijgen brengen’ van het brein de beschikbaarheid 
van deze groeifactoren vergroten. Mensen hebben een uiteenlopende ge-
netische aanleg, maar de ervaringen die we opdoen modelleren continu 
onze hersenstructuur en veranderen ons gedrag. In het afgelopen decen-
nium zijn de vakgebieden neurowetenschap en educatie/leren in tal van 
collegiaal getoetste publicaties met elkaar verbonden.

cognitieve  
neuro
wetenschap

lerende brein

neuroeducatie
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Meerdere studies melden structurele en functionele veranderingen in het 
brein in relatie tot ervaringen op het vlak van training en ontwikkeling. Goed 
begrip van de wijze waarop onze hersenen leren en presteren is een nieuwe 
vaardigheid waarvan de waarde nauwelijks kan worden onderschat. Dat be-
grip is cruciaal voor het toekomstige succes van individuele werknemers en 
hun organisaties. Naar verwachting zal de komende jaren neurowetenschap 
een steeds belangrijker onderdeel worden van moderne L&D-praktijken (zie 
figuur 7.4) en zal zich bezighouden met:
1 het voorbereiden van de hersenen op leren;
2 de hersencapaciteit;
3 het leerproces;
4 de hersenen en onze sterke punten.

Bron: Van Dam, 2016

FIGUUR 7.4  Vier inzichten van neuro-educatie van belang voor L&D-praktijken

De hersenen voorbereiden
op leren

De hersencapaciteit
De hersenen en onze
sterke punten

Het leerproces

1

2

3

4

De hersenen voorbereiden op leren
Een zeer belangrijk inzicht uit de neurowetenschap is dat onze hersenen 
moeten worden voorbereid op leren. Dat begint met een goede nachtrust, 
want voldoende slaap heeft een gunstige invloed op het leervermogen en 
het geheugen (Van Dam & Van der Helm, 2016). Mensen met een slaapte-
kort zijn 19% minder efficiënt wanneer zij zich dingen moeten herinneren; 
bij mensen die helemaal niet hebben geslapen, daalt het herinneringsver-
mogen naar 50% (Maas & Robbins, 2011). De laatste twee uur slaap zijn 
van onschatbare waarde voor het duurzaam inprenten van herinneringen in 
ons brein. Ons brein functioneert evenmin goed zonder goede voeding en 
water (Hallowell, 2005). De hersenen gebruiken 25% tot 30% van onze ener-
gie. Een uitgebalanceerd eetpatroon is essentieel, wil ons brein efficiënt 
zijn werk kunnen doen. Dat wil zeggen: voldoende complexe koolhydraten 
(bijvoorbeeld uit havermout, bruine rijst, groenten, fruit en volkorengranen) 
en eiwitten (bijvoorbeeld uit vis, eieren en kip). Enkelvoudige koolhydraten 
(bijvoorbeeld in frisdrank, honing, witbrood of pasta) hebben juist een  
negatieve impact op ons leervermogen, omdat ze de bloedsuikerspiegel  
uit balans brengen. Veel water drinken is belangrijk voor de productie van 
hormonen en neurotransmitters die een centrale rol spelen in het commu-
nicatiesysteem in ons brein. Het is dan ook essentieel om goed te ontbij-
ten voor je aan een dag begint waarin je dingen gaat leren.
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Volgens diverse onderzoekers stimuleren we ons leervermogen enorm door 
geregeld en op de juiste manier te bewegen (Reilly et al., 2012). Door licha-
melijke beweging wordt in de hersenen het BDNF-eiwit (brainderived neuro-
trophic factor) aangemaakt; een soort kunstmest voor de hersencellen. 
BDNF zorgt ervoor dat deze cellen blijven functioneren en blijven toene-
men, en stimuleert ook de aanmaak van nieuwe neuronen (Cotman et al., 
2007). Dat maakt leren gemakkelijker. Met work-outs stimuleer je ook de 
aanmaak van serotonine, dopamine en noradrenaline; neurotransmitters 
die de hersenen alert en gemotiveerd houden om te leren (Ratey, 2008).

Gefocuste aandacht is fundamenteel voor wie kennis wil verwerven. Medi-
tatie geeft een boost aan de alfahersengolven, die van belang zijn voor het 
focussen van aandacht, ons studeervermogen en het geheugen. Van medi-
tatie is aangetoond dat het een krachtig hulpmiddel is bij het verbeteren 
van mentale taken, inclusief er klaar voor zijn om dingen te leren (Van 
Dam, 2013; Geng et al., 2011). Dat is een van de redenen dat bedrijven 
als Google, Facebook, eBay en McKinsey medewerkers de gelegenheid bie-
den om op het werk meditatielessen te volgen. Stressvolle gebeurtenissen 
daarentegen ondermijnen het leervermogen van mensen. Onderzoek wijst 
uit dat acute stress selectieve adrenocorticotroop-hormonen (ACTH) acti-
veert, die het proces verstoren waarbij het brein herinneringen vergaart en 
opslaat. Het beste middel tegen stress is sport en lichamelijke beweging 
(Baram et al., 2008).

7.2.2 De hersencapaciteit
Allerlei mensen, in het bijzonder millennials, beweren dat ze multitasken. 
Ten onrechte: in werkelijkheid zijn ze gewoon heel goed in het switchen van 
de ene taak naar de andere, iets wat task-switching wordt genoemd. Onze 
hersenen zijn helaas niet gemaakt voor multitasking: het brein moet stoppen 
met de ene taak voor het aan een andere taak kan werken. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen die heel vaak van taak switchen 50% meer vergissingen 
begaan en minstens 50% meer tijd besteden aan elk van beide taken.

Ons brein moet volledig gefocust zijn om te kunnen leren (Medina, 2008). 
Leren activeert verschillende delen van het bestaande netwerk in onze her-
senen en leidt tot veranderingen daarin (Jezzard et al., 2001). Daardoor 
zijn eerdere ervaringen en reeds opgedane kennis van zeer grote waarde 
voor datgene wat we leren. Daar komt bij dat creatieve en vernieuwende 
denkprocessen in onze hersenen voortbouwen op ons fundament van ken-
nis. Onze hersenen doen voortdurend een beroep op dit kennisfundament 
bij het creëren van simpele oplossingen voor complexe problemen. Kennis 
verschaft de bouwstenen voor innovatie; een topprioriteit voor veel organi-
saties. Alleen al om die reden zouden mensen die innovatiever willen wor-
den (en zo de waarde van hun bijdrage aan de organisatie willen vergroten) 
elke gelegenheid moeten aangrijpen om hun kennisfundament uit te bou-
wen. Plato zei ruim tweeduizend jaar geleden dat elke vorm van leren een 
emotionele basis heeft. Vandaag de dag weten we dat ons brein zich emo-
tionele inhoud beter herinnert. Een specifiek gedeelte van onze hersenen, 
de amygdala, verbindt onze herinneringen aan emotionele reacties. De 
amygdala stimuleert activiteiten in hersengebieden die herinneringen vor-
men zodra die amygdala een emotie gewaarwordt (Gazzaniga et al., 2009). 
Als je de emoties van mensen aanspreekt tijdens leerinterventies, maak je 
het hen gemakkelijker om zich het geleerde te herinneren.

Multitasken

Taskswitching
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7.2.3 Het leerproces
Er zijn veel inzichten uit de neurowetenschap die de vormgeving van leerin-
terventies behoren aan te sturen. Een van de meest cruciale is: ‘wie werkt, 
leert’ (Doyle, 2008). Er worden alleen permanente verbindingen in de her-
senen aangemaakt als mensen een aantal activiteiten combineren, zoals 
lezen, schrijven, luisteren, praten, oefenen, samenwerken en nadenken. Bij 
effectieve trainingsinitiatieven worden diverse kanalen gebruikt om datge-
ne over te brengen wat mensen geacht worden te leren, wordt het soort 
leervormen en -activiteiten afgewisseld, en worden instructiemethoden in-
gezet die actieve betrokkenheid stimuleren (onder andere simulatie, 
games, rollenspel) en faciliteren.

Uit allerlei onderzoek blijkt dat mensen het best leren als ze verschillende 
zintuigen tegelijk gebruiken, zoals horen, zien, aanraken, ruiken en proe-
ven. Alle menselijke zintuigen werken samen; het leervermogen krijgt een 
boost als op zijn minst twee zintuigen samenwerken (Shams & Seitz, 
2008). Tijdens een onderzoek bleken studenten zich bijvoorbeeld visuele 
informatie drie keer beter te herinneren dan mondelinge informatie, en dat 
werd zes keer beter als de informatie tegelijkertijd werd gepresenteerd via 
mondelinge en visuele kanalen (vergeleken met alleen mondelinge metho-
den) (Najjar, 1998; Soesa, 2012).

7.2.4 De hersenen en onze sterke punten
De hersenen hebben zoals bekend twee helften: de linker- en de rechter-
hersenhelft. Elke hersenhelft voorziet in een uiteenlopende verzameling 
functies, gedrag en controletaken. De rechterhersenhelft wordt vaak de 
creatieve kant van het brein genoemd, de linkerhersenhelft de logische of 
analytische kant. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee hersenhelften op 
heel uiteenlopende manieren zouden werken. Daarom wordt afgeraden om 
leermethoden te ontwikkelen vanuit de wens om de minder dominante her-
senhelft te stimuleren.

Ons brein herinnert zich het eerste en het laatste deel van trainingen het 
best. Dat wordt het priming-effect (begin) respectievelijk het recency-effect 
(eind) genoemd. De belangrijkste verklaring voor het priming-effect is dat 
het kortetermijngeheugen aan het begin van een trainingssessie minder 
‘drukbevolkt’ is. Het eind van de sessie is het perfecte moment voor toe-
passing van de leerstof, wat stimuleert dat we het geleerde onthouden. 
Het middenstuk van de training moet worden gereserveerd voor de minst 
belangrijke informatie; kortere trainingssessies verbeteren de impact van 
dat middendeel. Om die reden zouden trainingssessies idealiter niet langer 
dan twintig minuten moeten duren; daarna zou je steeds (voordat je doorgaat 
met de volgende sessie) ‘breinpauzes’ moeten inplannen. In het algemeen 
bevordert het gebruik van korte leersessies met kleine beetjes informatie 
dat deelnemers het geleerde onthouden. Blijvende herinneringen vormen 
zich na verspreid oefenen (ook wel ‘herhalen met tussenpozen’ genoemd), 
waarbij het oefenen van het geleerde is opgebroken in een aantal kortere 
sessies die over een langere periode worden verspreid.

Leren is daarnaast een sociale activiteit. Het delen van lesstof met colle-
ga’s tijdens een trainingssessie en op het werk bevordert de retentie ervan. 
Het gebruik van diverse werkvormen (bijvoorbeeld mindmapping) bevordert 
effectief leren en het onthouden van het geleerde. Figuur 7.5 toont een 

primingeffect

recencyeffect

Mindmapping
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voorbeeld van een mindmap. Het volwassen brein verandert als mensen 
zich nieuwe vaardigheden eigen maken. Die veranderingen in het brein wor-
den echter teruggedraaid als men niet de kans krijgt om de geleerde vaar-
digheden te gebruiken, kortom: ‘use it or lose it’. Helaas zijn nogal wat trai-
ningen maar weinig effectief omdat mensen het geleerde niet kunnen 
toepassen in hun dagelijkse werkpraktijk. Dat is anders bij digitaal onder-
wijs: een van de voordelen van digitaal onderwijs is dat on demand leren 
mogelijk is en dat je opgedane kennis opnieuw kunt bekijken op elk mo-
ment en op elke plek waar je deze nodig hebt. Om toepassing te bevorderen 
van kennis en vaardigheden die via het nieuwe leren on the job zijn opge-
daan, zouden organisaties een follow-up moeten geven van specifieke trai-
ningen, zoals coaching.

Boodschappenlijst

Actielijst

Maken van aantekeningen

Brainstorming

Presentaties

College

Cursus
Projecten

Ideëen

Oplossen van problemen

Outline/ontwerp van een model

Structuur/relatie

Individuele expressie of creativiteit

Teamontwikkeling

Ander gebruik

Boeken

Artikelen

Thesis

Schrijven
Wat is mindmapping?

Projectmanagement

Vakantie checklist

Bron: Mindnote App

FIGUUR 7.5  Voorbeeld mindmap

Neuromythen
Er zijn heldere en accurate samenvattingen van de vorderingen op het ge-
bied van de cognitieve neurowetenschap van het leren. Tegelijkertijd duiken 
er in de media soms dubieuze claims op over leermethoden die op het 
functioneren van onze hersenen gebaseerd zouden zijn. Volgens sommige 
wetenschappers zijn dat oversimplificaties die een onjuiste voorstelling van 
zaken geven. Deze claims worden wel neuromythen genoemd (Sperling, 
2015). Voorbeelden van neuromythen:
• We gebruiken slechts 10% van onze hersencapaciteit.
• Je bent een rechterhersenhelft-persoon óf een linkerhersenhelft-per-

soon.
• Individuen leren beter als ze informatie gepresenteerd krijgen op de  

manier waaraan ze zelf de voorkeur geven (bijvoorbeeld visueel, auditief 
of kinetisch: leren door fysieke activiteiten uit te voeren).

• Verschillen in dominantie van een van de hersenhelften (links of rechts) 
kunnen individuele verschillen verklaren in de manier waarop mensen  
leren.

• Voor ons leervermogen geldt een aan leeftijd gerelateerde tijdslimiet.

Gezien het bestaan van zulke neuromythen zouden L&D-professionals zich 
uitsluitend moeten baseren op evidence-based onderzoek dat in de prak-
tijk kan worden gebracht. Het is van groot belang dat L&D-professionals 
fundamentele kennis hebben over de werking van het brein en dat zij be-
wijsmateriaal uit de cognitieve neurowetenschap toepassen in hun aanpak, 
dus bij het ontwikkelen van mensen.

Mindmap

On demand  
leren

neuromythen
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§  7.3 stimulansen voor het leren van medewerkers

Een belangrijke vraag die voorafgaat aan het daadwerkelijke leren van men-
sen is: wat stimuleert hen eigenlijk om in hun werk te (blijven) leren? Re-
cente inzichten, onder andere op basis van wetenschappelijk onderzoek uit 
de psychologie, de neurowetenschappen en de onderwijskunde, noemen 
een aantal stimulansen voor het ‘in de leerstand blijven’ van mensen in 
hun werk, zoals:
• een beroep doen op ontwikkeling van sterke punten;
• aandacht voor betekenisvol werk;
• uitdagende taken en doelen stellen;
• feedback aanreiken om van te leren.

7.3.1 sterke punten ontwikkelen
De ontwikkeling van medewerkers in ondernemingen is van oudsher geba-
seerd op tekortschietende prestaties of zwakke punten. Bij dat laatste gaat 
het om gedrag waarin je niet goed bent en dat alle energie uit je zuigt. De 
laatste jaren focussen bedrijven steeds meer op een ontwikkelingsaanpak 
die gebaseerd is op de sterke punten van mensen. Het beoordelingsinstru-
ment StrenghtsFinder®(ontwikkeld door Gallup) wordt jaarlijks gebruikt door 
miljoenen medewerkers die werken bij nagenoeg alle Fortune 500-bedrijven. 
De gedachtegang achter ontwikkeling die is gebaseerd op sterke punten is 
dat mensen unieke en duurzame sterke kanten hebben en dat ze veel meer 
kwaliteit leveren en veel meer betrokken zijn als je ze helpt om die sterke 
kanten uit te bouwen.

Het verhelpen van zwakke punten kan uiteraard relevant zijn als deze je al-
gehele prestaties naar beneden halen, maar het plakken van zulke pleis-
ters op de wonden leidt er nooit toe dat je gaat excelleren op het gebied in 
kwestie. De op sterke, positieve eigenschappen gebaseerde ontwikkelings-
aanpak heeft zijn wortels in de positieve psychologie: wetenschappelijk on-
derzoek naar de wijze waarop mensen tot volledige, succesvolle ontplooiing 
komen, en een toegepaste methode voor optimaal functioneren (Seligman, 
2000). De term positieve psychologie werd voor het eerst gebruikt door de 
humanistisch psycholoog Abraham Maslow, die in zijn boek Motivation and 
Personality (1954) het hoofdstuk ‘Toward a positive psychology’ opnam 
(Maslow, 1954).

Hersenonderzoek heeft het verder uitbouwen van investeringen in de ster-
ke kanten van mensen gestimuleerd. Bij de geboorte heeft een baby onge-
veer 100.000 miljoen neuronen die elk 15.000 synapsen kunnen maken. 
Een synaps is een structuur die een neuron (of hersencel) in staat stelt 
om een elektrisch of chemisch signaal door te geven aan een andere neu-
ron. Wanneer een kind in zijn eerste drie levensjaren van alles leert en 
zich verder ontwikkelt, ontstaat er een explosie van verbindingen in de 
hersenen (Synapse, 2018). Die stopt op de leeftijd van 3 jaar (hoe dat 
precies komt, is op dit moment nog onduidelijk) (Jeppson & Myers-Walls, 
1997). Dan vindt er het nodige snoeiwerk plaats in de hersenen. Veelge-
bruikte synapsverbindingen worden sterker (zoals veelgebruikte wegen 
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worden uitgebreid) en weinig gebruikte verbinden verdwijnen (zoals een 
overwoekerd paadje diep in de jungle) (Shunkoff & Bruer, 2002). Tegen de 
tijd dat we rond de 20 jaar oud zijn, zijn de ‘supersnelwegen’ in onze her-
senen vergaand ontwikkeld, verbreed en geasfalteerd. Dit zijn onze duur-
zame talenten en sterke kanten. Door te blijven bouwen op dit fundament 
van kennis en vaardigheden ontwikkelen we onze talenten verder. Als we 
die op talenten gebaseerde kwaliteiten inzetten, worden we succesvol in 
ons leven en werk.

Er is onderzoek gedaan naar de impact van een op sterke kanten gerichte 
ontwikkeling van leiders op hun algehele effectiviteit. In een van de onder-
zochte organisaties, waar een leiderschaps-assessment was gehouden, 
kon een groep leiders naar keus focussen op het ontwikkelen van hun 
zwakke of hun sterke punten. Na 12 tot 18 maanden werd opnieuw een 
identiek leiderschaps-assessment georganiseerd. De leiderschapseffectivi-
teit van leiders die zich hadden gericht op ontwikkeling van hun sterke kan-
ten was drie keer zoveel toegenomen vergeleken met die van de anderen 
(Zenger et al., 2012).

Een ontwikkelingsaanpak die is gebaseerd op sterke punten houdt overi-
gens niet in dat mensen hun verdere ontwikkeling uitsluitend op hun be-
staande sterke kanten zouden moeten richten. Als zij nieuwe functies op 
zich nemen, met nieuwe eisen, zouden ze kunnen stuiten op sterke kanten 
waarvan zij zich eerder nog niet bewust waren, die ook kunnen worden ont-
wikkeld. Bovendien moeten geconstateerde zwakke punten voor sommige 
functies tot een aanvaardbaar niveau worden verbeterd, en/of je zou an-
dere mensen moeten identificeren die goed zijn op die terreinen. Ook moet 
je ervoor waken om specifieke sterke punten heel vaak in te zetten in spe-
cifieke settings, want dan zou dat een verplichting kunnen worden (Rogers 
& Van Dam, 2015).

7.3.2 Betekenisvol werk
Wanneer mensen stilstaan bij hun sterke punten, motivaties en drijfve-
ren in het werk, impliceert dit eveneens het nadenken over ‘de beteke-
nis’ van hun werk voor anderen (Van Wingerden, 2016). Mensen die hun 
werk als betekenisvol ervaren, zijn er meer bevlogen in, zo blijkt uit on-
derzoek. Bevlogen medewerkers ervaren hun werk zelden als belastend 
of te druk en willen zich er graag in blijven ontwikkelen, omdat dat hen 
het gevoel geeft goed te zijn in wat ze doen. Ook geeft het hen het ge-
voel dat ze van betekenis zijn voor degenen voor wie ze het werk doen 
(de klant of de afnemer van hun product of dienst). Als mensen gevraagd 
wordt waar ze de meeste voldoening uit halen bij hun werk, geven ze vrij-
wel altijd antwoorden die duiden op de zinvolheid van het werk voor de-
genen ‘voor wie ze er zijn’.

In dit verband horen we steeds vaker de term ‘bevlogenheid’. Uit veel we-
tenschappelijk (psychologisch) onderzoek blijkt bevlogenheid niet alleen 
van groot belang voor het werkplezier van mensen, maar het blijkt juist ook 
in hoge mate bij te dragen aan de prestaties die het bedrijf kan leveren. 
Denk daarbij aan de kwaliteit van dienstverlening, een hogere productiviteit 
en innovatief vermogen. Bovendien zorgt het voor meer betrokkenheid van 
medewerkers bij de organisatie en voor een grotere klantloyaliteit (Bakker 
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& Demerouti, 2014). Vanwege deze positieve effecten zijn steeds meer or-
ganisaties geïnteresseerd in de wijze waarop zij de betekenisgeving en de 
bevlogenheid van medewerkers in en voor hun werk kunnen aanspreken en 
daarmee verhogen.

Voor mensen die hun werk als betekenisvol ervaren, geeft het werk energie 
in plaats van dat hun energieniveau erop leegloopt. Bovendien prikkelt ge-
drevenheid voor het werk mensen op intrinsieke wijze om zich erin te blij-
ven ontwikkelen: als je veel betekenis en belang aan het werk toedicht, wil 
je het immers ook graag goed (blijven) doen. Het gevoel betekenisvol werk 
te doen en de behoefte tot ontwikkelen gaan daarom hand in hand. Bete-
kenisvol werk blijkt dan ook een belangrijke drive te zijn voor het blijvend 
leren en ontwikkelen van mensen in hun werk.

7.3.3 uitdagende taken en doelen
Mensen die zichzelf uitdagende doelen stellen en in hun werk steeds de 
grenzen blijven opzoeken van wat ze kunnen en hoe ze het nog beter zou-
den kunnen doen, blijven in de leerstand staan (Van Dinteren & Kolkhuis 
Tanke, 2012). Vooral het gevoel zelf verantwoordelijk te zijn voor het te be-
halen resultaat nodigt uit om er het best mogelijke van te maken. Wanneer 
de taak uitdagend is en een beroep doet op het verwerven van nieuwe in-
zichten en vaardigheden, raakt de medewerker uit zichzelf gemotiveerd om 
zich deze inzichten en vaardigheden eigen te maken om de taak tot een 
goed einde te kunnen brengen. De realiteit van de dag is echter dat veel 
werk nauwelijks nog een beroep doet op het leren van iets nieuws.

Ervaren medewerkers verrichten vaak langere tijd werk dat ze op routine 
kunnen en waarvoor weinig nieuw leren nodig lijkt te zijn. Niet alleen zijzelf 
zouden moeten kijken hoe ze nieuwe uitdagingen in hun werk kunnen aan-
brengen, vooral ook leidinggevenden hebben er een rol in om regelmatig 
samen met de medewerker te kijken hoe het werk uitdagend te houden is 
en welke ontwikkelingsdoelen daarbij gesteld kunnen worden. Een span-
ningsveld hierbij is echter dat leidinggevenden er op korte termijn vaak 
meer baat bij hebben als ze de medewerker vooral laten doen waar hij goed 
in is en wat hij op routine snel en efficiënt kan. Uiteindelijk resulteert dit 
erin dat de medewerker steeds meer ‘uit de leerstand’ verdwijnt en dat de 
omschakeling enorm groot wordt wanneer ineens nieuwe kennis en vaardig-
heden van de medewerker gevraagd worden bij veranderende taakeisen.

Vaste mindset en groeimindset
Zoals ook besproken in hoofdstuk 1, toonde Carol Dweck (2006) aan dat 
er twee verschillende mindsets te onderscheiden zijn bij mensen. Er zijn 
mensen die een vaste mindset hebben (fixed mindset) en mensen die een 
groeimindset (growth mindset) hebben. Mensen met een groeimindset ge-
loven in groei en blijven gedreven op zoek naar een oplossing. Mensen met 
een vaste mindset zijn ervan overtuigd dat bepaalde zaken nu eenmaal zijn 
zoals ze zijn. Mensen met een groeimindset gedragen zich naar de weten-
schap dat hersenen als een spier getraind kunnen worden. Daartegenover 
gaan mensen met een fixed mindset meer uit van vaste gegevens zoals IQ: 
eenmaal gemeten wordt dat de maatstaf voor het gedrag en de verwachtin-
gen van een persoon. Deze individuele denkvoorkeuren liggen niet vast bij 
mensen, maar worden beïnvloed door de context waarin zij zich begeven. In 
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een organisatie worden denkvoorkeuren van elkaar overgenomen. In tabel 
7.1 staan de kenmerken van een vaste mindset en die van een groeimind-
set. De overtuigingen van de vaste mindset-denker staan tegenover die van 
een groeimindset-denker. Het effect van die overtuigingen wordt zichtbaar 
op de laatste regel en heeft betrekking op de leerhouding. Waar de vaste 
mindset-denker slagen/mislukken koppelt aan talent, koppelt de groei-
mindset-denker slagen/mislukken aan oefenen en leren.

TABEL 7.1 Denkvoorkeuren volgens Dweck (2006)

vaste mindset groeimindset

Brein is statisch (blijft hetzelfde). Brein is plastisch (kan veranderen).

Het resultaat is het belangrijkste voor de  
leidinggevende.

De inspanning is het belangrijkste voor de 
leidinggevende.

Meten is weten: op zeker spelen. Mogelijkheden verkennen: innoveren.

Talent heb je of heb je niet. Talent kun je ontwikkelen als je oefent.

Ik misluk doordat ik er geen talent voor heb. Ik kan alles leren, als ik maar oefen en  
probeer.

7.3.4 Feedback om van te leren
Feedback blijkt een belangrijke bron om voortdurend, dicht bij de uitvoering 
van het werk zelf, te blijven leren van wat goed gaat en wat beter kan. Inte-
ressant is het werk van John Hattie (2016). Hij beschrijft hoe ‘assessment 
as learning’ feitelijk betekent dat iemand zichzelf doorlopend kan toetsen 
en door anderen laat toetsen (feedback laat geven) als belangrijk onder-
deel van het leerproces. Vanuit de cognitieve psychologie is bekend dat 
mensen veel beter leren van iets wat ze opdiepen uit hun geheugen dan 
van het herhalen en toesturen van iets naar hun geheugen (Simons, 2013). 
Dit betekent concreet dat iemand het best leert door eerst voor zichzelf te 
toetsen: wat weet ik hier al van, wat is mij al bekend? In het opdiepen van 
die kennis uit het geheugen zit al veel winst. Vervolgens blijft iemand daar-
aan steeds nieuwe en aanvullende kennis koppelen. Dit betekent dat leren 
een proces is waarin je jezelf voortdurend toetst: wat weet ik al en welke 
nieuwe informatie kan ik daaraan koppelen? Vervolgens toets je weer dat-
gene wat je hebt opgebouwd of toegevoegd. Het belang van feedback ge-
ven aan elkaar in het werk wordt al jaren onderkend in organisaties, maar 
het blijft een punt dat voortdurend aandacht vraagt. Er spelen vaak allerlei 
belemmeringen, waardoor mensen elkaar niet durven aan te spreken en 
feedback durven te geven. Ook het geven van complimenten − wat een 
zeer effectieve manier blijkt om sterke punten van mensen vast te houden 
en verder te ontwikkelen − komt nog steeds maar mondjesmaat op gang in 
werkomgevingen.

feedback
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§  7.4 Hindernissen voor het leren van medewerkers

Tegenover de stimulansen voor het leren van mensen in werkcontexten zijn 
er ook hindernissen te constateren. Deze staan in de weg en verhinderen 
zo dat mensen doorlopend blijven leren in hun werk. We zullen bij twee hin-
dernissen stilstaan:
1 de verleiding tot routine;
2 professionele identiteit in het gedrang.

7.4.1 Verleiding tot routine
Eerder in dit hoofdstuk noemden we de ervaringsconcentratietheorie  
(Thijssen, 1996). Een mogelijke verklaring voor het verschijnsel ervarings-
concentratie is dat het doen van werk waar iemand goed in is hem veel zelf-
vertrouwen, waardering en status in de werkomgeving geeft. In feite is het 
een comfortabele positie: met weinig inspanning kan de medewerker − op 
basis van ervaring en routine – een hoge productiviteit behalen. Geheel 
nieuw of uitdagend werk gaan doen werpt de oudere medewerker terug in 
de positie van een beginneling en een lerende. Dat levert behalve stress en 
een verminderd gevoel van competentie ook weinig waardering uit de omge-
ving op. Het kost veel meer energie dan het ‘doen waar je goed in bent’.

Maar de keerzijde hiervan is dat mensen zich afsluiten voor nieuwe ervarin-
gen waarmee ze hun competenties zouden kunnen uitbouwen (Brassey, 
van Dam, Witteloostuijn, 2018). Succesvol zijn binnen een specifiek terrein 
leidt daarmee tot de valkuil dat de persoon terughoudend wordt in het ver-
leggen van de eigen grenzen naar andere terreinen.

Ook op basis van breininzichten (Van Dinteren & Kolkhuis Tanke, 2012) 
wordt duidelijk waarom het voor mensen zo moeilijk is om nieuw gedrag 
aan te leren (en vast te houden). Wanneer we iets leren, maken we verbin-
dingen aan in onze hersenen. Hoe vaker we iets bekends doen, hoe steviger 
die verbindingen worden en hoe efficiënter het allemaal werkt. Wanneer 
mensen bestaande routines kunnen inzetten, gaan zaken hen steeds snel-
ler af en meestal is het resultaat in één keer goed. Dit is vergelijkbaar met 
een snelweg die iemand op de gemakkelijkste en snelste manier bij zijn  
bestemming brengt. Bij het uitproberen van iets nieuws, waarmee iemand 
nog niet vertrouwd is, moeten de hersenen nieuwe verbindingen maken. 
Aanvankelijk zijn verbindingen nog pril en in aanleg aanwezig: geen snel-
weg, maar een zandpad. Met struikelen en opstaan wordt de bestemming 
wel bereikt, maar het is niet eenvoudig. Onder tijdsdruk of stress is de ver-
leiding groot om steeds weer voor de ‘snelwegen’ te kiezen: het inzetten 
van routines die vertrouwd zijn en die leiden tot een gemakkelijk, snel en 
zonder veel risico te bereiken resultaat. Dat lijkt meer zekerheid te bieden 
dan het onzekere ‘zandpad’. De keerzijde is dat de medewerker steeds 
meer versmalt binnen de hem bekende terreinen.

7.4.2 Professionele identiteit in het gedrang
Wanneer zich in het werk van mensen ingrijpende veranderingen voordoen, 
blijkt enkel het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden niet voldoende 
te zijn. Zo zien we in veel beroepen steeds vaker roltransities ontstaan, waar-
door de mindset van mensen ook echt moet veranderen. Het veranderen van 
mindset betekent een fundamentele verandering van de overtuigingen, as-
sumpties en betekenissen die richting geven aan het handelen, zowel van 
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het individu als van het collectief waarvan men deel uitmaakt (De Kruijff et 
al., 2013; Boonstra, 2004). Denk bijvoorbeeld aan de bankmedewerker die 
meer en meer een adviseur van de klant is geworden dan een uitvoerder van 
administratieve handelingen. Dit vraagt niet alleen nieuwe (cognitieve) vaar-
digheden van de bankmedewerker, maar ook een andere rol en opstelling 
ten aanzien van klanten.

In de veranderliteratuur wordt in dit verband ook wel gesproken over transfor-
matief leren (Illeris, 2004). Transformatief leren reikt verder dan het opdoen 
van nieuwe kennis en vaardigheden: het heeft betrekking op de persoon-
lijke identiteit die de medewerker in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Dit 
is tevens een reden waarom rolveranderingen vaak zo moeizaam plaatsvin-
den: de persoonlijke identiteit staat op het spel (Illeris, 2004) en dit kan 
medewerkers in de weg staan om de rolverandering daadwerkelijk te ‘om-
armen’ en te integreren in het dagelijkse handelen (‘ik heb het altijd anders 
gedaan en dat was toch ook goed?’).

Illeris (2004) spreekt in dit verband van een vaak optredende identity de-
fense: ‘This is the very strong mental defense that we are all inclined to 
mobilize if we get into a situation in which we feel our identity threatened 
and this is exactly what happens today to a lot of people who for some  
reason, in which they may have no part at all, must accept fundamental 
changes, and change themselves accordingly’ (Illeris, 2004, p. 277). 
Transformatief leren betreft derhalve een dieper niveau van leren, waarbij 
het vooral van belang is dat betrokkenen intensief met elkaar het gesprek 
aangaan over de gedeelde (en vaak onuitgesproken) waarden, opvattingen 
en betekenissen, die uiteindelijk concreet tot uiting komen in de wijze 
waarop men het werk uitvoert en de wijze waarop men daarbij interacties 
aangaat. Aandachtspunt hierbij is dat dergelijke leerprocessen veel tijd en 
voortdurend aandacht en onderhoud vragen. Vooral op momenten van  
onzekerheid en stress zijn mensen geneigd om terug te vallen in het oude 
gedrag, omdat zij een gevoel van veiligheid en zekerheid krijgen bij de werk-
wijzen die hen vroeger zo vertrouwd waren.

§  7.5 Mentale gezondheid – het fundament voor leren 
en ontwikkelen

Al ruim voor de COVID-pandemie waren er vele geluiden te horen over het 
verhogen van zichtbaarheid en aandacht voor de ‘nieuwe’ vaardigheden 
voor morgen. In menig L&D round table stond het adagio ‘de comfortzone 
is voorbij, welkom leerzone!’ (Mugayar-Baldocchi & Nielsen, 2020). Echter, 
de aandacht voor onderwerpen als mentale gezondheid kregen pas echt 
een groei en aandacht door de pandemie. Wat is dat nu eigenlijk: mentale 
gezondheid? Praktisch gezegd kan je mentale gezondheid zien op een 
schaal, een ‘continuüm’ van mentaal gezond tot mentaal ziek. Het is  
visueel weergegeven in figuur 7.6.

We spreken over ‘mentaal’ omdat we refereren aan de stress en uitdaging 
die we ervaren vanuit onze hersenen; het speelt zich voor ons gevoel in 
ons ‘hoofd’ af. Echter, mentale en fysieke gezondheid zijn nauw met elkaar 
verweven. Vaak ligt er aan een lichamelijke oorzaak een mentale ziekte ten 
grondslag, en vice versa.

Transformatief 
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Er wordt weleens gezegd: fysieke gezondheid is mentale gezondheid, men-
tale gezondheid is fysieke gezondheid. Neurowetenschapper en psycholoog 
Lisa Feldman Barrett legt in How Emotions are Made (2018) heel helder uit 
dat emoties door ons geconstrueerd worden en niet het resultaat zijn van 
een externe trigger. Een belangrijke factor hierin is ons lichaam dat wordt 
aangestuurd door ons brein. Het brein staat centraal in alles wat we doen, 
het stuurt ons hele functioneren aan maar staat uiteraard niet op zichzelf, 
het staat in continue contact met ons hele lichaam. Er is altijd een proces 
van ‘interoceptie’ gaande waarin er continue informatie vanuit het lichaam 
wordt opgehaald en waar nodig op wordt gereageerd door het brein. Bijvoor-
beeld, je hersenen pikken het op als je gedehydrateerd dreigt te raken, 
daarvan word je je bewust als je dorst krijgt. Door wat te drinken is het ge-
voel van dorst snel weg. Ook dat doen de hersenen; al voordat het water in 
je bloed is opgenomen heeft je lichaam het signaal al gekregen dat er wa-
ter aan komt, dus gaat je dorstgevoel over. Dit proces van interoceptie 
komt samen in de ‘Insula’, een centraal deel in onze hersenen, waar ook 
andere processen zoals exteroceptie (de integratie van externe informatie 
en interpretatie in ons brein) samenkomen. Deze twee processen hebben 
wij (Brassey & Kruyt, 2021) ook wel integratieve bewustwording genoemd.

Mentale gezondheid of ziekte is een complex onderwerp dat we hier niet 
volledig uit kunnen diepen. Voor de context van het werk wat L&D-professi-
onals doen, zal de aandacht met betrekking tot dit onderwerp vooral liggen 
op de positieve psychologie-kant van mentale gezondheid, gericht op het 
vergroten van weerbaarheid en welbevinden en kijkend naar leren met het 
brein in gedachten. Dit sluit ook meer aan bij de kracht van integratieve be-
wustwording. De andere kant van het continuüm is het werkgebied van de 
specialistische ondersteuning van klinisch psychlogen en psychiaters. Voor 
L&D-professionals is het belangrijk dat er voldoende kennis is over men-
tale ziekte zodat ondersteuning geboden kan worden om mensen te helpen 
de juiste ondersteuning te krijgen, wat vaak via het ‘first responders’ net-
werk binnen Human Resources loopt.

fysieke  
gezondheid

Interoceptie

exteroceptie

Vereist ondersteuning
voor mentale weerstand
en veerkracht

Vereist nauwkeurige
en gespecialiseerde

ondersteuning

Over tijd kunnen individuen zich op verschillende plaatsen van het continuüm bevinden.

24/100 werknemers hebben
behoefte aan zowel ondersteuning
voor mentaal welbevinden maar
ook meer gespecialiseerde hulp

1/100 werknemers hebben behoefte
aan zowel ondersteuning voor
mentaal welbevinden alsook aan
meer nauwkeurige en gespecialiseerde
ondersteuning en behandeling

75/100 werknemers hebben
behoefte aan ondersteuning
die helpt mentaal welbevinden
te ontwikkelen en behouden

FIGUUR 7.6  Het continuüm van mentale gezondheid

Bron: Brassey et al., 2021
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In de huidige werkcontext wordt aandacht voor mentaal welbevinden 
steeds belangrijker gevonden. Helaas bestaat er nog steeds een groot stig-
ma rondom het onderwerp waardoor ondersteuning niet toereikend is. 
Mentaal welbevinden en mentale gezondheid zijn enorm belangrijk voor het 
functioneren in het dagelijkse leven. Daarnaast heeft het ook een enorme 
invloed op persoonlijke ontwikkeling, leren en ontwikkelen. Waar mentale 
gezondheid afneemt, neemt vaak ook de zin om te participeren op het 
werk, maar ook het absorptie- en leervermogen af.

7.5.1 Wat doet stress met het brein en lichaam?
Mentale gezondheid kan vele bronnen hebben, mentale ziekte ook. We 
richten ons in deze paragraaf op de overgrote groep van medewerkers die 
zich vooral aan de linkerkant van het continuüm bevinden. Een van de  
oorzaken of aandrijvers van werkgerelateerde (mentale) ziekte, zoals bij-
voorbeeld burn-out, is werkstress. Stress is normaal, en het is ook goed. 
Teveel en te langdurig echter, kan ons ziek maken. Tijdens een normale 
werkdag ervaren we vaak verschillende niveaus van stress, we gaan van 
onze comfortzone naar onze stresszone, maar ook weer terug (Brassey, 
2021). Als we slapen, mediteren of bijvoorbeeld yoga beoefenen, dan  
bevinden we ons in onze ‘herstelzone’. Als L&D-leiders spelen we een be-
langrijke rol in het bevorderen van mentaal en fysiek welbevinden in organi-
saties. Enerzijds door leerprogramma’s zo te ontwerpen dat ze leren en 
ontwikkelen zo goed mogelijk ondersteunen. Anderzijds door programma’s 
uit te rollen die medewerkers helpen om vaardigheden en kennis hierom-
trent te ontwikkelen.

7.5.2 Kenmerken van leerprogramma’s die leren en 
welbevinden bevorderen

Er is al heel veel geschreven over leren en effectiviteit van leren, dus gaan 
we daar ook niet diep op in. Wel zijn er een paar eenvoudige inzichten van-
uit de neurowetenschappen die handig zijn om mee te nemen als je pro-
gramma’s ontwikkelt en uitvoert om mensen zo optimaal mogelijk te laten 
leren. Om iets nieuws te leren moet je nu eenmaal uit je comfortzone 
gaan, wat mogelijk betekent dat je dan in je stresszone terechtkomt. Wat 
je niet wil is dat je zoveel stress ervaart zodat je niet meer optimaal kan 
leren. Daar is echter wel wat aan te doen. Een stresszone waarin mensen 
toch kunnen leren is de ‘leerzone’. In de leerzone staat veiligheid, zowel 
fysiek als mentaal, centraal. Dit is een zone waarin het veilig is om fouten 
te maken, een zone waarin het spel en connectie met anderen centraal 
staat en een zone waar experimenteren en een openheid en nieuwsgierig-
heid geactiveerd wordt. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat er voldoende 
aandacht besteed wordt aan de vorm van leren en de ruimte voor reflectie. 
Prof. Dr. Andrew Huberman van Stanford geeft aan dat sessies van 90 mi-
nuten met gerichte uitdaging leren bevordert. Verder is het belangrijk om 
ruimte te hebben voor recovery: pauzes tussendoor en ruimte voor vol-
doende ontspanning en slaap.

Mentale ziekte
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Als we nieuwe dingen leren ervaren we stress, en dat is prima. Echter als 
stress langdurig aanhoudt, en het gevoel van onveiligheid constant aanwe-
zig is, dan kunnen we er ziek van worden. Het beïnvloedt hoe we ons voelen 
maar ook heeft het invloed op ons geheugen en leervermogen. Het ontwer-
pen van leerprogramma’s met het brein als een van de uitgangspunten, is 
daarom essentieel. L&D-leiders kunnen daarom een belangrijke rol spelen 
in het bevorderen van mentaal en fysiek welbevinden in organisaties: niet 
alleen met betrekking tot hoe programma’s ontwikkeld worden, maar ook 
in het overdragen van kennis hieromtrent.

7.5.3 Zelfvertrouwen – een essentiële competentie
‘De comfortzone is over, welkom in de leerzone’. Deze quote was te lezen 
in een leerstrategie-presentatie van een internationale organisatie in 
2019. Al voordat de wereld in de lockdown terecht kwam als gevolg van de 
COVID-pandemie, wezen dit soort quotes al op de groeiende bewustwor-
ding van de snel veranderende wereld die sterke behoefte heeft aan up- en 
re-skilling. Een meer recentere quote maakt de behoefte aan kunde nog 
helderder:
‘The pace of change will never be this slow again’. Een andere quote die 
aangeeft dat de acceleratie van verandering en tegelijkertijd uitdaging van 
de VUCA-wereld de uitdagingen heel helder maken. Mensen moeten blijven 
leren en ontwikkelen maar dat is een uitdaging als het heel snel gaat, als 
het een grote verandering is en als het in een context van groeiende onze-
kerheid moet gebeuren. Door al deze ontwikkelingen is er een groeiende 
aandacht voor onderwerpen als adaptabiliteit. Een van de onderwerpen ge-
linkt aan ‘adaptabiliteit’ is emotionele flexibiliteit.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de rol van emotionele flexibiliteit en 
zelfvertrouwen. Uit wetenschappelijk onderzoek in organisaties is gebleken 
dat emotionele flexibiliteit, zelfvertrouwen kan ontwikkelen (Brassey et al., 
2021) en zelfs bijdraagt aan geluk. Emotionele flexibiliteit helpt mensen 
om effectief met stress om te gaan, waardoor zij meer zelfvertrouwen krij-
gen om uitdagingen aan te gaan en uit de comfortzone te gaan. Emotionele 
flexibiliteit helpt mensen van de stress- in de leerzone te gaan, en daarom 
is het een essentiële competentie voor werknemers om te hebben. Het 
goede nieuws is dat deze competentie geleerd kan worden.

Maar voordat we ingaan op zelfvertrouwen, eerst wat meer uitleg over hoe 
stress zich in ons brein en lichaam manifesteert als we buiten de comfort-
zone gaan. Tijdens een normale dag navigeren we tussen verschillende  
zones van ons autonome zenuwstelsel; van de comfortzone naar de stress-
zone en terug. Kleine gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat we in de 
stresszone schieten, bijvoorbeeld: een e-mailtje wat we binnenkrijgen of 
een deadline die we moeten halen maar ook als we iets nieuws moeten le-
ren. De vijf zones zijn gevisualiseerd in figuur 7.7.

emotionele 
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Protectie- of stresszone (mobilisatie)

Leerzone

Comfortzone (veiligheid)

Herstelzone

Terreur- of burn-outzone (immobilisatie)

FIGUUR 7.7  De vijf zones van het autonome zenuwstelsel

Bron: Brassey et al., 2021

Bewustwording van deze vijf zones is belangrijk omdat we er dan proactief 
mee om kunnen gaan. Als we bijvoorbeeld op een positieve manier met 
stress om willen leren gaan dan kunnen we dat leren. In de protectiezone 
bevinden we ons als we bijvoorbeeld door stress en spanning gehinderd 
worden. We reageren heftig emotioneel of vermijden confrontatie; dit is de 
zone waar we vooral teruggrijpen op wat we weten en niet openstaan voor 
andere gezichtspunten of nieuwe ervaringen. We kunnen leren in deze zone 
door bijvoorbeeld te shiften naar de leerzone. In de leerzone ervaren we nog 
steeds stress, maar durven we open te blijven voor nieuwe ervaringen. We 
durven ook te leren van fouten. Het is onvermijdelijk dat we af en toe de pro-
tectiezone in gaan; dat hoort erbij als we nieuwe dingen leren, maar het 
hoort ook bij het gewone leven, dat af en toe hectisch is. Echter, als we er 
vaak en lang in zitten kan het onze gezondheid schaden. We moeten er ook 
voor zorgen dat we regelmatig herstellen, voldoende slapen en ontspannen 
(de herstelzone).
Waarom is zelfvertrouwen in deze context belangrijk? Zelfvertrouwen helpt 
om te gaan van een verlammende stressreactie (de protectiezone) naar 
een stressreactie waarin er toch nog geleerd kan worden (de leerzone) of 
terug naar de comfortzone. Wat is zelfvertrouwen en hoe werkt dit dan in 
verhouding tot de verschillende stresszones? Brassey, Van Dam en Van 
Witteloostuijn (2021) hebben het over ‘authentiek zelfvertrouwen’. Zij voe-
gen het woordje ‘authentiek’ toe omdat het niet gaat over zelfvertrouwen 
dat niet ‘echt is’ maar wat zij bedoelen is eigenlijk dat je comfortabel bent 
met onzekerheid, waardoor je dus eigenlijk echt zelfvertrouwen hebt. Emo-
tionele flexibiliteit helpt je daarmee.

7.5.4 Praktijken van emotionele flexibiliteit voor echt 
zelfvertrouwen

Emotionele flexibiliteit, bekend uit de acceptatie- en commitmenttherapie 
(ACT), is een evidencebased concept dat stevig staat binnen de cognitieve  
psychologie. De laatste jaren is er een groeiende aandacht gekomen voor de 
praktische toepassing hiervan buiten de klinische settings. ACT bestaat uit 
zes interactieve praktijken die ons helpen om authentiek professioneel ver-
trouwen op te bouwen en in stand te houden: purpose en waarden, mindful-
ness, acceptatie, defusie, zelf-in-context en gecommitteerde actie. Door 
aandacht te schenken aan al deze praktijken en de praktische tools voor 
elke praktijk, kun je leren om beter met stressvolle situaties om te gaan.

leerzone

acceptatie  
en commitment
therapie
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Mindfulness

Zingeving
en waarden

Toegewijd
handelen

Zelf in
context

Defusie

Acceptatie

FIGUUR 7.8  Zes praktijken van emotionele �exibiliteit voor echt zelfvertrouwen

Bron: Brassey et al, 2020

Er is geen voorgeschreven volgorde in de praktijken voor het ontwikkelen van 
emotionele flexibiliteit. Uit de praktijk is echter gebleken dat het nuttig is om 
te beginnen met de zingeving en waarden omdat die helpen een  
fundament te bouwen voor authentiek zelfvertrouwen. We zullen alle praktij-
ken kort bespreken en uitleggen hoe zij kunnen helpen om te gaan met situa-
ties buiten de comfortzone.

Zingeving en waarden
Bij zingeving en waarden gaat het erom dat je helder voor ogen krijgt wat 
echt belangrijk voor je is. Als je dat weet helpt het ook om de stap buiten de 
comfortzone te zetten maar ook om moeilijke beslissingen te maken in com-
plexe situaties.

Mindfulness
Mindfulness is erop gericht om een doelbewuste focus te creëren op elk mo-
ment. Om in het hier en nu te zijn bij wat er nu nodig is en het trainen van het 
brein om dat te kunnen doen; van meditatie tot aandachtsoefeningen. Voor 
emotionele flexibiliteit is het ook belangrijk dat het fundament voor mindful-
ness er is. Dat kan gebouwd worden door bijvoorbeeld voldoende slaap, be-
weging en gezonde voeding.

Zingeving en 
waarden

Mindfulness
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Acceptatie 
Bij acceptatie gaat het om het te leren accepteren van moeilijke gevoelens 
en gedachten in plaats van ze weg te duwen of te vermijden (wat vaak niet 
werkt). Acceptatie helpt je comfortabel te zijn met ongemak en dus ook om 
een groeimindset te houden bij het leren van iets nieuws.

Defusie
Defusie gaat erom dat je leert dat gedachten en emoties je identiteit niet 
hoeven te bepalen. Gedachten komen en gaan, positief maar ook negatief. 
We kunnen ze er laten zijn zonder dat ze ons hoeven te beïnvloeden. Het is 
niet zozeer dat je ze niet meer hebt, dat gaat namelijk bijna niet, nee, je 
krijgt een andere relatie met de gedachten of emoties waardoor ze minder 
invloed op je hebben.

Zelf als context
Dit gaat over het in perspectief zien van zaken. Soms helpt het om op af-
stand naar hetzelfde onderwerp te kijken, even een time out te nemen of 
te ‘reframen’. Zelf als context zet dingen in perspectief en helpt om die af-
stand te nemen.

Toegewijd handelen
Zonder bewuste actie zal er vast ook resultaat geboekt worden; echter, de 
vraag is dan of die resultaten je dichter brengen bij wat belangrijk voor je 
is. Dat vraagt om het bewust aangaan van die uitdagingen en leermomen-
ten die het verschil kunnen maken. Nadenken over een persoonlijk opera-
ting model kan daarbij bijvoorbeeld helpen.

Deze praktijken zijn uitgebreid toegelicht in het evidence-based boek van 
Brassey, Van Dam en Van Witteloostuijn (2020). Zij bieden bovendien een 
toolkit met 32 tools om ze te ontwikkelen. Ook is het mogelijk om te ver-
kennen hoe groot je emotionele flexibiliteit is. Een gratis vragenlijst (in het 
Engels en Nederlands) is te vinden op: https://www.reachingyourpoten-
tial.org/. Als L&D-professionals is het essentieel de rol van authentiek 
zelfvertrouwen in het proces van leren en ontwikkelen te begrijpen, zodat 
programma’s optimaal ontworpen kunnen worden ter ondersteuning van 
optimale leerresultaten!

§  7.6 Het leren en ontwikkelen van specifieke 
doelgroepen

Zoals in het begin van dit hoofdstuk genoemd is, zijn de individuele verschil-
len tussen mensen dusdanig groot dat we niet zomaar alle lerende volwas-
senen over één kam moeten scheren. Los van de individuele verschillen ver-
tonen ook bepaalde doelgroepen van werkenden specifieke kenmerken. In 
deze paragraaf staan we wat uitgebreider stil bij de volgende doelgroepen:
• professionals;
• oudere medewerkers;
• laagopgeleide medewerkers;
• managers en leiders.

acceptatie

Defusie

reframen

persoonlijk  
operating model

https://www.reachingyourpotential.org/
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7.6.1 Professionals
Het antwoord op de vraag ‘wat is een professional?’ is niet gemakkelijk te 
geven omdat er drie verschillende opvattingen over de term professional be-
staan. In de eerste plaats wordt de benaming professional toegekend aan 
personen die zelfstandig een maatschappelijk hooggewaardeerd beroep uit-
oefenen, waarvoor een lange en gespecialiseerde opleiding vereist is en 
waarvoor professionele standaarden gelden die door de beroepsgroep zelf 
zijn opgesteld en ook worden gehandhaafd. Te denken valt hierbij aan bij-
voorbeeld artsen, notarissen en accountants. In de tweede plaats worden 
als professional aangemerkt personen die in het kader van een organisatie 
en in loondienst werkzaam zijn in een hooggeschoold en sterk gespeciali-
seerd beroep dat redelijk autonoom en volgens professionele maatstaven 
wordt uitgeoefend. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld docenten, specia-
listen in een ziekenhuis, verpleegkundigen, bestuurskundigen en organisa-
tie- en opleidingsfunctionarissen. Ook voor deze beroepen bestaan formele 
beroepsverenigingen die met duidelijke beroepsnormen en -maatstaven  
toezicht houden op het omschreven professionele domein en die toezien op 
de handhaving ervan in de dagelijkse beroepspraktijk. In de derde plaats 
noemen personen in de wereld van onder andere sport, muziek en toneel 
zich professional wanneer zij de amateurstatus verlaten en zich als ‘prof’ 
volledig gaan wijden aan dit beroep en hun inkomen daarvan afhankelijk 
stellen (Kwakman, 2001; Kwakman & Overduin, 2003).

Typen van professionals
Weggeman (1997) heeft een interessante indeling gemaakt in twee dimen-
sies, waarop professionals fundamenteel van elkaar verschillen. De typolo-
gie is opgebouwd aan de hand van twee dimensies. De ene dimensie betreft 
het onderscheid in improviserende en routinematig werkende professionals. 
De tweede dimensie richt zich op het onderscheid tussen de lokaal ingestel-
de en de kosmopolitisch ingestelde professional.

De routinematig werkende professional (R-prof) wordt omschreven als ‘een 
professional, die min of meer routinematig een bepaalde vaardigheid op 
een zeldzaam hoog niveau weet toe te passen’. De R-prof streeft ernaar om 
complexe situaties te vereenvoudigen en vervolgens te standaardiseren, en 
aldus zijn vakmanschap door meesterschap te verfijnen en te verhogen. 
Het gevaar is dat R-profs in een situatie komen dat zij minder in staat zijn 
nieuwe kennis op te bouwen en nieuwe kennisregels te ontwikkelen.

De improviserende professional (I-prof) wordt omschreven als ‘een profes-
sional, die vooral op basis van de kenniscomponenten informatie en atti-
tude, met behulp van creativiteit en improvisatietalent voortdurend nieuwe 
kennis ontwikkelt’. De I-prof baseert zijn werk in een complexe en dynami-
sche situatie op een kennisarsenaal dat per situatie kan worden aange-
past aan de specifieke omstandigheden. In kennisintensieve professionele 
organisaties zijn zowel R-profs als I-profs nodig, de eerste voor de efficiën-
tie en de tweede voor de innovatie.

De lokaal ingestelde professional heeft een relatief hoge loyaliteit aan de 
eigen organisatie, een functionele betrokkenheid bij het eigen specialisme 
en een geringe oriëntatie op externe referentiegroepen. De lokale prof is 
meer betrokken bij de organisatie dan bij zijn eigen vakgebied. Hij is vaak 
meer bereid om buiten zijn vakgebied een bijdrage te leveren aan de orga-
nisatie dan om de organisatie te verlaten.
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De kosmopolitisch ingestelde professional heeft een lage loyaliteit aan de 
eigen organisatie, een sterke betrokkenheid op het eigen specialisme en 
een intensieve oriëntatie op externe referentiegroepen. De kosmo-prof kan 
gemakkelijk de eigen organisatie verlaten voor een andere organisatie, 
waar hij meer vrijheid en mogelijkheden heeft om zijn deskundigheid te ma-
nifesteren en te ontwikkelen. Hij heeft dan ook meer contacten buiten dan 
binnen de organisatie (Weggeman, 1997). Schematisch zijn deze vier ver-
schillende typen professionals bij elkaar geplaatst zoals in figuur 7.9.

Routinematige 
professional

Van meeloper 
tot teamspeler

Dominante kennisbron
Interactie wordt het meest gezocht met:

Van leerling 
tot meester

Improviserende
professional

Van naïeve probleem-
maker tot spelver-
nieuwer

Van aangever 
tot artiest

Organisatieleden
(lokale professional)

Vakgenoten
(kosmo-professional)

Bron: Weggeman, 1997

FIGUUR 7.9 Vier verschillende typen professionals

Leerstrategieën van professionals
Het begrip leerstrategie wordt gebruikt om aan te geven dat de lerende 
persoon (de professional) zelf een uitgesproken intentie of bedoeling heeft 
bij de te ondernemen leeractiviteiten. De motivatie om te leren kan zich bij 
professionals op drie niveaus bevinden:
1 Organisatieniveau. Door de autonomie in de beroepsuitoefening worden 

professionals direct en indirect geconfronteerd met veranderingen en 
vernieuwingen in de organisatie. Dit betekent vaak nieuwe eisen en 
nieuwe taken om innovaties in de organisaties volgens hun eigen maat-
staven het hoofd te kunnen bieden en hierop adequaat te reageren. Dit 
vereist flexibiliteit en openheid voor nieuwe kenniservaringen, ideeën en 
opvattingen (De Groot, 2005).

2 Werkniveau. Door de eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
werk en werkresultaten zijn professionals continu betrokken bij kwali-
teitsverbetering van het eigen professionele handelen. Zij streven ernaar 
om de beste oplossingen te vinden voor de problemen in complexe en 
dynamische werksituaties. Zij leren dagelijks van hun kennis en praktijk-
ervaringen bij het vinden van de juiste manier om de problemen aan te 
pakken (Tillema, 2004).

3 Persoonlijk niveau. Door de hoge mate van scholing en specialisatie zijn 
professionals aangewezen op hun eigen verantwoordelijkheid inzake be-
kwaamheidsontwikkeling, groei in vakmanschap en carrièremogelijkheden. 
Professionele werksituaties bieden vaak onverwachte beroepsuitdagingen 
en loopbaanperspectieven, waardoor professionals in staat zijn om keuzes 
te maken in het werk en zodoende invloed uit te oefenen op verdere loop-
baanmogelijkheden (Kwakman, 2001; Kwakman & Overduin, 2003).
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Het traditionele leren van professionals – zoals het lezen van vakbladen, 
het bezoeken van congressen en het bijwonen van seminars − blijkt dan 
ook ontoereikend te zijn om professionele ontwikkeling vorm te geven. Het 
leren tijdens het werken bij nieuwe taakstellingen en het oplossen van com-
plexe vraagstukken heeft een veel belangrijkere functie voor de bekwaam-
heidsontwikkeling van professionals. Nieuwe complexe taakstellingen en 
het vinden van oplossingen voor nieuwe problemen doorbreekt de geïso-
leerde en autonome positie van de professional. Overleg en uitwisseling 
van informatie in professionele netwerken, gezamenlijke vakspecialistische 
leerprojecten, experimentele werkbesprekingen, vormen van collegiale con-
sultatie en intervisie zijn betere mogelijkheden om te leren de professione-
le uitdagingen adequaat het hoofd te kunnen bieden (De Haan, 2001).

Bij het ontwikkelen van professionals zijn echter ook valkuilen te  
onderkennen.
• Ze zijn hoogopgeleid en bekwaam in een bepaald gebied, wat op termijn 

het risico in zich draagt van de eerdergenoemde ervaringsconcentratie.
• Ze zijn succesvol in wat ze doen en dus niet gewend aan ‘faalervarin-

gen’. Professionals kunnen foutvermijdend gedrag vertonen (want het 
maken van fouten doet afbreuk aan het professionele imago van de  
‘expert’). Daarmee plaatsen ze zich niet gemakkelijk in de positie van 
een ‘lerende’.

• Ze bezien de vraagstukken waar ze voor gesteld worden vanuit hun spe-
cifieke expertise, wat belemmert dat ze met een bredere blik naar op-
lossingen voor vraagstukken kijken. We noemen dit ook wel Pigeon ho-
ling: als je een hamer in je hand hebt, zie je overal spijkers.

• Ze hebben moeite met feedback (geven en krijgen) en met prestatienor-
men die opgelegd zijn door anderen: wie is die ander om iets te zeggen 
over een geleverde professionele prestatie?

7.6.2 Oudere medewerkers
In veel organisaties wordt de veroudering van het personeelsbestand nog 
vaak als een probleem gezien: hoe blijven oudere medewerkers duurzaam 
inzetbaar tot op hoge leeftijd? Deze zorg komt voort uit de gedachte dat 
wie niet meegroeit met voortdurende ontwikkelingen in en buiten de organi-
satie, mentaal in hoog tempo veroudert. De medewerker gaat dan verou-
derde kennis en vaardigheden inzetten die niet meer passen bij datgene 
wat ontwikkelingen in de externe omgeving vragen. Dit wordt relatieve ver-
oudering genoemd. Medewerkers zijn soms heel goed in iets waar eigenlijk 
geen vraag meer naar is. Dit noemen we ook wel obsoletie. Relatieve ver-
oudering en obsoletie vormen een veel grotere bedreiging voor het inzet-
baar blijven van oudere medewerkers dan de lichamelijke beperkingen en 
slijtage die op latere leeftijd kunnen optreden.
Tegelijkertijd blijkt dat ouderen duidelijk een toegevoegde waarde kunnen 
hebben voor organisaties, met name op basis van hun opgebouwde kennis 
en ervaring.

Ondanks dat oudere medewerkers vaak als doelgroep over één kam wor-
den geschoren, blijken individuele verschillen groot te zijn. Men zegt ook 
wel: ‘hoe ouder hoe unieker’, als gevolg van ieders eigen levenspad en de 
opgedane leerervaringen in de loop der jaren. Met betrekking tot verschil-
len in het leren van oudere medewerkers heeft onderzoek laten zien dat 
sommige mensen in hun latere loopbaanfasen vasthoudend kunnen wor-
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den in vertrouwd handelingsrepertoire, terwijl anderen juist lerend en 
grensverleggend bezig blijven (Kolkhuis Tanke, 2008; De Blouw et al., 
2010). Ondanks het feit dat hun eigen keuzes bepalend zijn, worden ze 
hierin ook duidelijk beïnvloed vanuit de (sociale) werkcontext. We lichten dit 
kort toe. Figuur 7.10 maakt twee ‘routes’ zichtbaar waarnaar mensen kun-
nen tenderen gedurende hun loopbaan. De routes moeten gezien worden 
als twee uitersten van een continuüm.

In de versmallingsroute blijft iemand in de loop der tijd steeds meer doen 
wat vertrouwd is en waar hij geroutineerd in is. Dit sluit aan bij de eerder-
genoemde ervaringsconcentratie van Thijssen (1996): het steeds beter 
worden in een steeds beperkter gebied. Op korte termijn levert dat ‘belo-
ning’ op: iemand doet immers de dingen waar hij zich vertrouwd mee voelt 
en daar zal hij normaal gesproken ook goed in zijn. Het zelfvertrouwen ont-
leent hij met name aan het goed doen van datgene wat bekend voor hem 
is en waar hij ervaring en routine in heeft opgebouwd. Wanneer er op lan-
gere termijn echter andere dingen verwacht worden, zal dat leiden tot onze-
kerheid en twijfel. Dit verstoort namelijk de vertrouwde routines. De neiging 
is groot om dan terug te vallen in het oude en vertrouwde gedrag, zeker als 
onzekerheid en druk toenemen. Uiteindelijk ontstaat het risico dat iemand 
zich steeds meer gaat afsluiten voor feedback en signalen uit de omgeving 
die kritisch zijn ten aanzien van de routines waar hij zich wel bij voelt, om-
dat hij dit ervaart als een aanval op zijn gevoel van competentie.

In de leerroute blijft iemand − vanuit zijn kwaliteiten – telkens weer zijn 
grenzen verleggen. Kiezen voor iets waarbij je niet vanzelfsprekend kunt 
uitgaan van routine en eerdere ervaring blijkt een prikkelende aanzet tot 
leren te geven. De gekozen nieuwe uitdaging leidt in eerste instantie tot on-
zekerheid en twijfel: de persoon vraagt zich af of hij deze uitdaging tot een 
goed einde zal kunnen brengen. Tegelijkertijd leidt die onzekerheid tot zelf-
reflectie en een zoektocht naar mogelijkheden om de uitdagende situatie 
het hoofd te bieden. Vaak blijkt dat mensen het meest geleerd hebben van 
moeilijke momenten in hun loopbaan, die ze – na zelfreflectie en eigen  
handelen – te boven zijn gekomen. Wanneer het volbrengen van een lastige 
opgave vervolgens een succeservaring oplevert, is dat op zich al zeer ‘belo-
nend’. Bovendien is er sprake van een ‘algemenere’ succeservaring: het 
overwinnen van iets moeilijks vergroot het zelfvertrouwen in het kunnen 
omgaan met uitdagende situaties.

De beschreven routes worden doorlopen door mensen van alle leeftijden, 
maar op termijn wordt steeds meer zichtbaar hoe een oudere medewerker 
tendeert naar de versmallende of naar de lerende kant. Ten slotte moet 
opgemerkt worden dat ‘datgene waar iemand goed in is’ in beide routes 
het uitgangspunt is. In de versmallingsroute blijft de persoon daaraan ech-
ter vasthouden. Hij richt zich vooral op het vertrouwde, zonder daar veel kri-
tische reflectie op te plegen en zich regelmatig af te vragen of dit nog wel 
het meest effectief is in de betreffende situatie. In de leerroute daaren-
tegen is ‘datgene waar je goed in bent’ het vertrekpunt om eigen grenzen 
te blijven verleggen.
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Bron: Kolkhuis Tanke, 2008

FIGUUR 7.10  Versmallen of blijven leren

Invloed van de sociale context
De vraag is of het versmallen dan wel blijven leren enkel een individuele 
keuze betreft: is de ene persoon nu eenmaal gericht op grensverlegging en 
vaart de ander wel bij routine? Uit onderzoek (Kolkhuis Tanke, 2008, De 
Blouw et al., 2010) blijkt de – sociale – context nadrukkelijk van invloed te 
zijn: mensen handelen vaak vanuit (gedeelde) opvattingen, verwachtingen 
en gebruikelijke omgangspatronen, die zelden expliciet onderwerp van  
gesprek zijn, maar die wel door alle betrokkenen gedeeld worden. Deze op-
vattingen en interactiepatronen beïnvloeden in sterke mate de individuele 
keuzes en het handelen van mensen; ook de mate van grensverlegging die 
zij in hun werk kiezen. Bijvoorbeeld: als een senior-adviseur steeds weer 
door zijn leidinggevende of collega’s gevraagd wordt om ‘hetzelfde kunstje’ 
bij klanten te doen omdat hij daar heel goed in is en omdat hij er uitsteken-
de klantwaarderingen voor krijgt en een hoog uurtarief kan vragen, dan zal 
hij zich daar elke keer weer opnieuw toe laten verleiden.

In de literatuur wordt het belang van alleen de leeftijd overigens gerelati-
veerd als het gaat om ‘oud zijn’. Vooral als daarmee bedoeld wordt dat me-
dewerkers die ouder zijn meer vastroesten in bepaalde patronen en weinig 
bereid zijn tot nieuw leren. Het aantal jaren dat iemand werkzaam is in een-
zelfde functie zegt bijvoorbeeld meer dan de leeftijd als zodanig, omdat 
een ouder persoon die veel verschillende functies heeft vervuld zich nog 
helemaal niet ‘oud’ hoeft te gedragen en juist nog heel wendbaar kan zijn. 
Het blijkt dat mensen minder openstaan voor nieuwe dingen wanneer ze 
langer dan vijf jaar in eenzelfde functie werkzaam zijn.

Sociale  
context
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Aandachtspunten bij het model in figuur 7.10 zijn:
• Kwaliteiten moeten altijd als uitgangspunt genomen worden voor grens-

verlegging.
• De eigen keuze van de persoon is hierin leidend; een succeservaring in 

het overwinnen van de uitdaging moet haalbaar zijn.
• Een goede balans op het continuüm ‘rood – groen’ is noodzakelijk; al-

leen maar de hele dag ‘in de uitdaging zitten’ kan leiden tot zo veel 
mentale overbelasting dat mensen er een burn-out van kunnen krijgen.

7.6.3 Laagopgeleide medewerkers
Ook voor, of beter: juist voor, laagopgeleide medewerkers blijkt een leven 
lang leren van essentieel belang omdat het uitvoerende werk dat zij doen 
meer en meer overgenomen wordt door automatisering en robotisering. Om 
als medewerker waarde te blijven toevoegen aan de werkprocessen die 
grotendeels door technologie overgenomen worden, moeten zij zich nieuwe 
kennis en vaardigheden blijven eigenmaken. Denk bijvoorbeeld aan de las-
ser wiens uitvoerende werk overgenomen wordt door een lasrobot, maar 
van wie in de toekomst wel gevraagd gaat worden om te zorgen voor een 
correcte programmering van de lasrobot en om in te springen bij afwijken-
de situaties.

Onder ‘laagopgeleid’ wordt over het algemeen verstaan: medewerkers met 
een startkwalificatie waarmee ze geen toegang hebben tot het hoger on-
derwijs, oftewel medewerkers die maximaal over een mbo-3 kwalificatie 
beschikken (Kyndt et al., 2011). De deelname van laagopgeleide (of beter 
gezegd: praktisch geschoolde) medewerkers aan formele scholing is bedui-
dend lager dan van hoogopgeleiden. In 2020 volgde 29% van de laagopge-
leiden een cursus, ten opzichte van 68% van de hoogopgeleiden.

Factoren van invloed op leerbereidheid 
Diverse individuele factoren spelen een rol bij de bereidheid van laagopge-
leiden om wel of niet aan leeractiviteiten deel te nemen. Ten eerste is het 
scholingsverleden van laagopgeleiden vaak niet succesvol geweest, waar-
door zij veel negatieve ervaringen opgedaan hebben met scholing en leren. 
Dit leidt tot verlaging van hun self-efficacy ten aanzien van leren (Illeris, 
2006), waarmee bedoeld wordt: de verwachting die de persoon heeft ten 
aanzien van zijn eigen mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden te 
leren (Hazelzet et al., 2012). Ook faalervaringen uit het schoolverleden met 
toetsen en examens kunnen laagopgeleiden huiverig maken voor het vol-
gen van opleidingen die afgesloten worden met een formeel toetsmoment.

Ten tweede ervaren laagopgeleiden georganiseerde opleidingsactiviteiten 
vaak als te abstract en theoretisch, in plaats van praktisch toepasbaar 
en bruikbaar voor verbetering van het eigen werk. Een van meest genoem-
de kritiekpunten op reguliere opleidingen is het gebruik van traditionele 
leermethoden. Deze kritiek wordt veroorzaakt door het feit dat er vaak on-
voldoende koppeling is aangebracht tussen de dagelijkse realiteit en de 
leersituatie. Voor het opleiden van laagopgeleide medewerkers is het  
leggen van relaties met de dagelijkse praktijk van fundamenteel belang 
voor het inrichten van effectieve leerprocessen. Het maken van de juiste 
vertaalslag naar de eigen (lokale) situatie zet aan tot actief denken en 
vergroot de leermotivatie. Dus hoe dichter een opleiding bij de dagelijkse 
praktijk staat, hoe meer men bereid is om eraan deel te nemen.

Scholings
verleden

praktijk
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Ten derde wordt – in het verlengde hiervan – aangenomen dat laagopgelei-
den liever informeel tijdens de dagelijkse werkuitvoering leren, dan door 
deelname aan formele scholing. Onderzoek in de praktijk laat zien dat 
laagopgeleiden inderdaad willen blijven leren in de praktijk, aan de hand 
van uitdagend werk en samen met collega’s (Kolkhuis Tanke & Ringeling, 
2011). De stimulans om te leren komt dan vanuit het werk zelf: het willen 
afleveren van goed werk. Het leren is daarbij hooguit ‘de bijvangst’. Het is 
daarom aan te raden om met medewerkers niet zozeer over leren en oplei-
den te praten, maar over ‘hoe kun en wil je je werk verbeteren?’ Onderzoek 
in verpleeghuizen liet bijvoorbeeld zien hoe laagopgeleide verzorgers veel 
bereidheid vertoonden om iets nieuws te leren, toen ze zagen dat het 
daadwerkelijk ten goede kwam aan betere zorg voor de bewoners. Oftewel: 
als het bijdroeg aan de betekenis van hun werk voor anderen. Maar ook al 
lijken laagopgeleiden meer voorkeur te hebben voor informeel leren, het wil 
niet zeggen dat zij meer gebruik (kunnen) maken van informele leermoge-
lijkheden. Zo laat onderzoek zien dat laagopgeleiden minder vaak (dan ho-
ger opgeleiden) betrokken zijn in informele leersituaties (Sanders et al., 
2011a). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat hun werk minder cognitief 
belastend en minder complex en uitdagend is. Ook baankenmerken zoals 
autonomie, eigen verantwoordelijkheid, taakvariatie, feedback op het werk 
en betekenisvol werk komen in beroepen van laagopgeleiden vaak slechts 
beperkt uit de verf, terwijl dit juist pijlers voor blijvend leren in het werk zijn.

Ten vierde blijkt de support en de bereidheid van leidinggevenden om te 
investeren in het leren van laagopgeleide medewerkers vaak laag te zijn. Zij 
hebben dan de indruk dat het zich onvoldoende terugverdient (Fouarge et 
al., 2010) en/of zij gaan uit van de veronderstelling dat medewerkers er 
geen zin in zullen hebben. Dit is een belangrijk punt van aandacht, want 
zonder draagvlak onder de leidinggevenden is het gevaar aanwezig dat de 
dagelijkse productieprioriteiten voorrang krijgen boven het stimuleren van 
leeractiviteiten.

Ten vijfde is een belemmerende factor voor deelname aan scholing door 
laagopgeleiden dat zij vaak (terecht of onterecht) weinig verwachtingen 
hebben van de bijdrage van de werkgever aan een positieverbetering als zij 
de scholing afgerond hebben. Zij hebben niet het vertrouwen dat de scho-
lingsinspanning wordt gehonoreerd met verbeterde promotiekansen of met 
werk dat past bij de gevolgde opleiding. Ook wordt wisselend ervaren hoe 
zij zich gefaciliteerd voelen door hun werkgever om de scholing (bijvoor-
beeld binnen werktijd) te volgen.

Mogelijkheden om het blijven leren van laagopgeleiden te stimuleren
Ook al blijkt uit het voorgaande dat er de nodige hindernissen te overwin-
nen zijn om laagopgeleiden in de leerstand te krijgen/houden, het blijkt dat 
er in de praktijk diverse aanknopingspunten zijn om dit toch op doeltreffen-
de wijze te stimuleren. We vatten ze hieronder samen in zes aanbevelingen.
De meeste winst is te halen uit het helpen vergroten van het zelfvertrou-
wen van de medewerker, door te benadrukken dat ook hij scholing succes-
vol kan volgen en tot een goed einde kan brengen. De leidinggevende kan 
bijvoorbeeld complimenten geven wanneer de medewerker iets nieuws pro-
beert. Maar zeker zo doeltreffend is het om met de medewerker terug te 
kijken op de afgelopen maanden en expliciet te maken wat hij eigenlijk al-
lemaal voor nieuws geleerd heeft terwijl hij ‘gewoon zijn werk aan het doen 

Informeel leren

Support

verwachtingen
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was’. Vaak is dat veel meer dan men denkt; medewerkers hebben waar-
schijnlijk elke dag wel problemen opgelost waar ze iets nieuws van geleerd 
hebben. Door dit inzichtelijk te maken, vergroot het hun gevoel van self- 
efficacy met betrekking tot leren.
De leidinggevende kan ook een rol spelen in het bespreekbaar maken van 
negatieve gevoelens over niet-afgemaakte opleidingen in het verleden. Ge-
voelens van angst voor examens kunnen gereduceerd worden door toekom-
stige opleidingen te selecteren waarin formele examens niet de boventoon 
voeren.

Uitermate belangrijk is het bovendien om met medewerkers de toekomst 
van het werk regelmatig te bespreken: wat gaat er in de toekomst aan dit 
werk veranderen? Wat zijn de gevolgen van bepaalde ontwikkelingen in het 
werk of in het bedrijf en hoe kunnen medewerkers daar zelf alvast op antici-
peren? Dat voorkomt dat ze zich op enig moment voor voldongen feiten ge-
steld zien, wat hun verander- en leerbereidheid vaak niet ten goede komt.

Zowel vanuit een L&D-perspectief als vanuit het leidinggevende perspectief 
is het waardevol om naar het werk en de werkomgeving van de medewer-
kers te kijken vanuit de vraag: hoe leerrijk is het eigenlijk? Hoeveel eigen 
verantwoordelijkheid heeft de medewerker om lastige situaties zelf of sa-
men met collega’s op te lossen (en daarvan te leren)? Hoe betekenisvol is 
zijn werk en hoe stimuleert hem dat om het nog beter te willen doen? Wat 
zijn de mogelijkheden om met collega’s kennis en ervaringen te delen en 
daarvan te leren? Weet de medewerker of hij zijn werk goed doet en of/hoe 
het beter kan (feedback)? Hoe vaak wordt de medewerker uitgenodigd om 
iets te doen wat hij nog niet eerder gedaan heeft? Elk antwoord op zo’n 
vraag kan aanleiding geven tot verbetermogelijkheden ten aanzien van de 
leerrijkheid van de werkcontext.

In de praktijk zijn al veel goede voorbeelden te vinden van hoe medewer-
kers actief meedenken (en doen) over veranderingen en verbeteringen in 
het werk. Bijvoorbeeld in technische bedrijven, waar productiemedewerkers 
op basis van hun praktijkervaringen inbreng leveren bij het verbeteren van 
werkprocessen. Maar ook in de (ouderen)zorg, waar juist de laagopgeleide 
medewerkers (receptie, schoonmaak, keuken) heel goed zicht hebben op 
hoe de zorg voor ‘hun’ cliënten nog beter kan en dat ook in teamoverleg-
gen in kunnen brengen.

Ten slotte is het aan te raden om serieus te kijken naar wat scholingsdeel-
name daadwerkelijk oplevert voor de medewerker zelf: kan hij er zijn werk 
in de praktijk écht beter door uitvoeren? Levert het hem eventueel nieuwe 
loopbaankansen of een betere financiële beloning op?

En last but not least: schrap onnodige ‘verplichte’ opleidingen; ze werken al-
leen maar averechts op de leer- en opleidingsbereidheid van medewerkers!

7.6.4 Managers en leiders
Het werken in organisaties stelt steeds hogere eisen aan managers en lei-
ders en wordt steeds complexer, veranderlijker, internationaler en uitdagen-
der. Organisaties zijn een speelbal van allerlei interne en externe factoren 
die de winstgevendheid, de continuïteit en het competitieve vermogen  
kunnen aantasten. Dit vereist dat managers en leiders over de juiste  
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competenties moeten beschikken. De vereiste competenties van mana-
gers zijn afhankelijk van veel factoren waaronder (Marcus & Van Dam, 
2019): industriesector, strategie van de organisatie, organisatiecultuur, de 
externe omgeving, het niveau van management/leiderschap maar is ook 
afhankelijk van de verschillende manager- leiderschapsrollen. Organisaties 
ontwikkelen vaak hun eigen management/leiderschap competentie model-
len of gebruiken generieke modellen die worden toegesneden op de eigen 
organisaties.

McKinsey (2020) heeft een aantal competenties van leiders benoemd die 
belangrijk zijn in tijden van turbulentie zoals gedurende de COVID-19 pan-
demie. Het gaat hierbij om:
• tonen van empathie;
• open, eerlijk en kwetsbaar opstellen;
• regelmatig communiceren;
• optimistisch en hoopvol zijn;
• inclusief zijn;
• problemen effectief kunnen oplossen.

In hoofdstuk 3 zijn een aantal belangrijke ‘positieve leiderschapspraktijken’ 
beschreven die een belangrijke aanvulling zijn op deze lijst.

In de digitale eeuw zullen leiders ook digitale leidershapscompetenties 
moeten ontwikkelen zodat ze succesvol zijn in het leiden van digitale trans-
formaties in hun organisaties.

TABEL 7.2 Leiderschapscapaciteiten die nodig zijn in de digitale wereld

Digitale leiders moeten fundamenteel anders denken, handelen én reageren om hun organisatie succesvol 
te maken in een digitale wereld

cognitieve transformatie  
(anders denken)

gedragsverandering  
(anders handelen)

emotionele transformatie  
(anders reageren)

Conceptualiseren van mogelijkheden 
in een virtuele wereld

Aanpassen aan continu verande-
rende macht en invloed

Tolerant zijn ten opzichte van risico 
en ambiguïteit

Hanteren van toenemende cognitieve 
complexiteit

Makkelijk samenwerken met en 
tussen verschillende teams

Veerkracht tonen bij veranderingen

Divergent denken over nieuwe aan-
pakken

Waarde hechten aan de inbreng 
van nieuwe (business) partners en 
stakeholders

Moed tonen in het uitdagen van 
aanpakken om zaken voor elkaar 
te krijgen

Snel beslissingen nemen op basis 
van beperkte informatie

Veel energie besteden aan het 
goed voor elkaar krijgen van zaken 
door proberen, falen en opnieuw 
proberen

Het vertrouwen hebben en tonen 
in het nemen van de leiding bij 
verandering

Bron: Deloitte, 2017

Uit onderzoek (Feser et al., 2019) is gebleken dat ‘effectieve leiders’ een 
enorm positieve impact hebben op de resultaten van hun onderneming (zie 
figuur 7.11).

competenties 
van managers

cOvID19
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Top kwartiel

% bedrijven met een specifiek leiderschapsniveau
met een top kwartiel bedrijfsresultaat

8

27

65

2.4x

FIGUUR 7.11  De relatie tussen effectiviteit van leiders en het bedrijfsresultaat

Bron: Feser et al., 2019

Als we spreken over managers en leiders die moeten worden ontwikkeld 
dan betreft het een breed scala aan rollen, inclusief: potentiële en aanko-
mende managers zoals trainees, teamleiders en afdelingshoofden tot divi-
siemanagement en directie. De term executive development wordt vaak 
gehanteerd voor topmanagement en raden van bestuur. Het betreft het 
zogenaamde Cx-level, zoals vice presidents (VP’s), chief finance officers 
(CFO’s) en chief operating officers (COO’s).

Management en leiderschapsontwikkeling ondersteunt individuen in hun 
persoonlijke ontwikkeling en realiseert een koppeling tussen de beschik-
baarheid, ambitie en capaciteiten van de individuele manager of leider en 
de behoeften van de organisatie (McGurk, 2010).

Management en leiderschapsontwikkeling is de continue, gestructureerde 
en planmatige aandacht voor het in kaart brengen én ontwikkelen van de 
huidige en gewenste kwaliteiten van het management en van leiders. In die 
zin kent Management en leiderschapsontwikkeling een aantal ontwikke-
lingslijnen: de ontwikkeling van de organisatie, de ontwikkeling van manage-
ment en leiders en de besturing van die organisatie, en de ontwikkeling van 
de manager als mens die de organisatie moet leiden (Stoker et al., 2003). 
Management en leiderschapsontwikkeling is meer een samenhangend  
stelsel van HR-instrumenten gericht op medewerkers die management- of 
leiderschapsposities (gaan) bekleden waarvan de vervangings- en invul-
lingstermijn zo lang en moeilijk is dat de continuïteit van de organisatie in 
gevaar komt als deze bezetting te veel tijd vraagt (Mintzberg, 2004; Galjee, 
2007). Management en leiderschapsontwikkeling is daarom te beschou-
wen als loopbaan- en talentmanagement voor (potentiële) managers en  
leiders en overstijgt het pure L&D-domein (Sanjeev & Singh, 2017).

Uitgaande van deze definitie staan binnen management- en leiderschaps-
ontwikkeling de volgende vier activiteiten centraal:
1 inventariseren en beschrijven van huidige en toekomstige manage-

ment- en leiderschapsposities (sleutelposities) en de daarbij behoren-
de competenties;
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2 beschrijven en formaliseren van loopbaanpaden die management en lei-
ders kunnen doorlopen om de onderscheiden sleutelposities te bereiken;

3 extern werven en selecteren of intern scouten van toekomstig manage-
ment en leiderschap (zogenaamde high potentials) en het beoordelen 
van het huidige management en potentiële leiders;

4 ontwikkelen van huidig(e) en toekomstig(e) management en leiders.

Veel management- en leiderschapsontwikkelingsprogramma’s zijn geba-
seerd op de planbaarheid van personele behoeften en op het voor langere 
tijd vastleggen van medewerkers en loopbaanpaden. Deze planbaarheid 
komt onder druk te staan als organisaties sneller veranderen en loopbaan-
eisen van managers en leiders grilliger worden. Management en leider-
schapsontwikkelingsprogramma’s moeten meebewegen met levensloop-
stappen die een moderne 21ste-eeuwse manager doormaakt en moeten 
rekening houden met de loopbaaneisen van de partner van de (aanstaan-
de) manager (Vrijland, 2009). De manager en leider van de 21ste eeuw is 
mobiel, bindt zich minder lang aan de organisatie, is in hoge mate bezig 
met het ontplooien van eigen competenties en zoekt naar balans tussen 
werk en privé. Deze manager is meer gebaat bij een persoonlijk ontwikke-
lingstraject dan bij een algemeen lang vooruit gepland MD-programma of 
een standaard-MBA (Mintzberg, 2004; Van der Pool, 2004). Managers ne-
men in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en 
loopbaan en willen niet meer alleen vertrouwen op in vroeg stadium ge-
plande (verticale) loopbanen (Holton et al., 2008; Gitsham, 2008).

Het ontwikkelen van managers/leiders is een van de belangrijkste prioritei-
ten voor L&D-professionals in veel organisaties. Wereldwijd wordt er naar 
verwachting zo’n 366 miljard dollar uitgegeven aan leiderschapsontwikke-
ling (Forbus, 2019). Helaas blijken veel programma’s niet effectief (Gurdji-
an et al., 2014).

Een paar redenen hiervoor zijn:
• In programma’s wordt niet genoeg rekening gehouden met de context 

waarin leiding wordt geven.
• Programma’s zijn vaak niet geïntegreerd met het dagelijkse werk van 

managers/leiders.
• Er wordt te weinig aandacht geschonken aan benodigde mindsets van 

leiders.
• Resultaten van leiderschapsprogramma’s worden onvoldoende gemeten.

Ander onderzoek toont aan dat MLD-programma’s succesvoller zijn als het 
MLD-programma is gekoppeld aan de organisatiestrategie, als het topma-
nagement het MLD-programma actief steunt, als er een stimulerende 
leercultuur is in de organisatie en ten slotte, als de deelnemers aan het 
MLD-programma veel regie kan nemen over de eigen ontwikkeling 
(D’Netto et al., 2008).

leiderschaps
ontwikkelings
programma’s

Manager en  
leider van de 
21ste eeuw
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Samenvatting

Volwassenen leren bij voorkeur:
• als het geleerde aansluit bij hun bestaande referentiekaders
• als het geleerde direct en praktisch toepasbaar is in het werk
• als het bijdraagt aan hun gevoel van eigen competentie
• als ze hun leerproces grotendeels zelf kunnen sturen
• binnen een sociale context

De ervaringsconcentratietheorie van Thijssen (1996) houdt het volgende in:
• vakinhoudelijk: de ervaringen versmallen op het gebied van de vakinhoud/

functiebreedte
• leerstrategisch: het aantal en de verscheidenheid in leerervaringen  

worden steeds minder (zowel formele als informele leermomenten)
• sociaal-cultureel: de sociale netwerken waarin iemand participeert  

worden steeds geringer in aantal en vooral ook eenzijdiger

Deci & Ryan (2002) onderkennen in hun zelfdeterminatietheorie de volgen-
de basisbehoeften van mensen:
• competentie
• autonomie
• verbondenheid

Neuro-educatie moet op de volgende aspecten onderdeel worden van de 
L&D-praktijk:
1 de hersenen voorbereiden op leren
2 de hersencapaciteit
3 het leerproces
4 de hersenen en onze sterke punten

Mentale gezondheid is van groot belang voor leren. Er wordt aandacht be-
steed aan het belang van het ontwikkelen van emotionele flexibiliteit en de 
rol van authentiek zelfvertrouwen.

Bepaalde doelgroepen vragen in de L&D-praktijk bijzondere aandacht. 
Voorbeelden zijn:
• professionals
• oudere medewerkers
• laagopgeleide medewerkers
• managers en leiders

274 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES
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Oudere medewerkers kennen volgens Kolkhuis Tanke (2008) twee routes 
in hun leven en loopbaan:
• de versmallingsroute
• de leerroute

Management en Leiderschapsontwikkeling is de continue, gestructureerde 
en planmatige aandacht voor het in kaart brengen én ontwikkelen van de 
huidige en gewenste kwaliteiten van het management en leiders. Het ont-
wikkelen van managers en leiders wordt steeds belangrijker maar veel initi-
atieven leveren niet de gewenste resultaten op.

 LEREN DOOR MEDEWERKERS 275
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8 
Analyse van leerbehoefte 
en performance  
assessment
Anouk van Hees
Nick van Dam

8.1 Analyse van het performanceprobleem en vaststellen van de  
leerbehoefte

8.2 Performancegerelateerde competenties
8.3 Het gebruik van assessmentmethodiek in organisaties
8.4 De rol van technologie bij de analyse van leerbehoefte en  

performance assessment

Organisaties sturen voortdurend en in toenemende mate op performance 
om succesvol te zijn. Organisaties hebben daarom baat bij medewerkers die 
nieuwe, andere of meer kennis en kunde inzetten zodat zij beter meebewe-
gen met veranderende omstandigheden, presteren en resultaten bereiken. 
De L&D-professie kan hieraan ondersteuning geven door de verbeterpoten-
tie voor de prestatie goed te identificeren en daarmee een mogelijke leerbe-
hoefte of opleidingsnoodzaak te analyseren.
In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe definitie en assessment van de (ge-
wenste) performance bijdragen aan een passende oplossing. Daarnaast 
wordt omschreven hoe diverse vormen en methoden van onderzoek bijdra-
gen aan de vaststelling van de benodigde capaciteiten en competenties 
van medewerkers, in relatie tot de veranderende organisatiedoelen en werk-
omstandigheden.

8
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§  8.1 Analyse van het performanceprobleem en 
vaststellen van de leerbehoefte

Vraagstukken ten aanzien van leren, capaciteiten en ontwikkelen van  
mensen ontstaan doordat de gewenste resultaten of performance in een or-
ganisatie niet worden bereikt. Hierbij wordt vaak direct gedacht aan interven-
ties of oplossingen in de vorm van (formele) training of opleiding, zonder dat 
echt duidelijk is aan welk (organisatie)doel dit moet bijdragen (Deen, Rondeel 
& Kessels, 2017). Een opleidings- of leertraject wordt door organisatieleden 
gezien als dé (enige) oplossing voor alle performanceproblemen. Dit noemen 
we ook wel een opleidingsreflex. Voor het bereiken van een ambitieus organi-
satiedoel zijn volgens Deen, Rondeel & Kessels (2017) allerlei mogelijkhe-
den. Het organiseren en faciliteren van leerprocessen is daar maar een van 
(Rothwell & Kazanas, 2011). Door het probleem te analyseren kan worden 
geconcludeerd of er sprake is van een leer- of opleidingsnoodzaak.

Er is sprake van een noodzaak voor leren of opleiden als de discrepantie 
tussen de feitelijke en de gewenste situatie is weg te nemen door het on-
dersteunen, om-, her- of bijscholen van de betreffende medewerker(s). Met 
andere woorden: alleen in het geval van een tekort aan onder meer kennis, 
vaardigheden en houdingsaspecten is er sprake van een noodzaak tot op-
leiden of leren (zie figuur 8.1). Met leeroplossingen is het mogelijk om bij 
te dragen aan beter omgaan met nieuw of veranderd werk, of is het moge-
lijk om een gebrek aan kennis en vaardigheden op te lossen, maar geen 
andere performanceproblemen. Voor een voorbeeld zie de volgende casus.

gewenste  
resultaten of 
performance

Opleidingsreflex

leer of oplei
dingsnoodzaak

performance
problemen

CAsus 

Oplossing van een probleem in de 
productieomgeving

De Learning & Development-afdeling van een verpakkingsbedrijf kreeg de 
vraag om een oplossing te bedenken voor een performanceprobleem in de 
productieomgeving. De vraag van de manager was: ‘Kun je een opleiding 
ontwikkelen voor de monteurs zodat zij sneller een storing aan een instal-
latie kunnen oplossen? Op dit moment zorgt een storing aan de installatie 
op de ene afdeling voor veel problemen op andere afdelingen en bij de 
klant.’ Na een grondige analyse van deze vraag werd duidelijk dat tech-
nisch capaciteitstekort van de installatie bij een kleine storing zorgde voor 
grote opstoppingen en problemen op andere afdelingen, en dat de storin-
gen daardoor onnodig complex werden. Door het uitbreiden van de capaci-
teit werd het grootste deel van het probleem opgelost. Daarnaast moest 
de installatie bediend en onderhouden worden door diverse afdelingen, 
waardoor samenwerking onderling van essentieel belang was voor het ef-
fectief functioneren van de installatie. Nadat daar betere afspraken over 
waren gemaakt, werden storingen ook voorkomen of verkort. Hieruit werd 
duidelijk dat de oorzaak van het performanceprobleem in eerste instantie 
niet lag bij de monteurs die de storing aan de installatie niet snel genoeg 
konden verhelpen. Er was dus geen sprake van een opleidingsnoodzaak 
voor de monteurs voor het oplossen van storingen.
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Feitelijke (werk)situatie
binnen de organisatie

Gewenste (werk)situatie 
binnen de organisatie

Discrepantie vormt
probleem

Overige 
organisatieproblemen

Opleidingsnoodzaak
indien er sprake is
van een tekort aan:
  kennis
  vaardigheden
  houding/visie

Analyse

FIGUUR 8.1  Typering van een opleidingsnoodzaak

Een passende (leer)oplossing voor het performanceprobleem is afhankelijk 
van de situationele context van de betreffende doelgroep. Er bestaat een 
steeds grotere diversiteit aan L&D-oplossingen. Dit maakt dat het belang-
rijk is om met de klant of opdrachtgever te verduidelijken wat het probleem 
en de vraag precies inhoudt, welke factoren van invloed zijn op de situatio-
nele context en doelgroep, en wat de behoefte is. De leerbehoefteanalyse 
(LBA) is een cruciale eerste stap voor een effectieve leeroplossing en on-
derdeel van het ontwikkelingsproces. LBA-processen proberen het pro-
bleem te definiëren, performance- en capaciteitslancunes te identificeren 
en een geschikte leerinterventie te selecteren. Voordelen zijn onder meer 
kostenbesparingen, verbeterde prestaties op de werkplek en leerdata die 
effectiviteit van L&D-inspanningen kunnen aantonen. Dit draagt bij aan ge-
loofwaardigheid van LBA-inspanningen én van de L&D-professie (Van Dam, 
2020).

In de analysefase is samenwerking tussen de L&D-professie, lijnmanage-
ment, de doelgroep en andere betrokken bedrijfsfuncties van belang, om 
te zorgen voor een leeroplossing met een duidelijk en herkenbaar resultaat 
voor de concrete werksituatie, ofwel training for impact (Robinson, 1989), 
door Bergenhenegouwen (2007) ook wel ‘situationeel opleiden en leren’ 
genoemd. Arets, Jennings & Heijnen (2015) geven aan dat L&D-professio-
nals enorme impact kunnen hebben op het verbeteren van de performance 
van mens en organisatie. Zij stellen dat een performancevraagstuk vraagt 
om een paradigmashift, ofwel een verandering van mindset: de focus van 
de dienstverlening van L&D ligt niet langer eenzijdig op leren en opleiden, 
maar is verschoven naar ondersteuning bij performanceverbetering. 

Deze verandering in mindset heeft haar oorsprong in het onderzoek van  
Eichinger & Lombardo (1996). Zij onderzochten leerervaringen van mana-
gers en concludeerden dat 70% van de managers leert door werkervaring, 
20% door interactie met andere personen (vaak hun baas) en 10% door 
trainingen en het lezen van informatie. Dit gedachtegoed is gepopulari-
seerd onder de benaming 70:20:10. Deze cijfers zijn niet bedoeld als rigide 
model of regel, maar geven aan dat veel leren plaatsvindt gedurende het 
werk, tijdens de ‘performance’.

leerbehoefte
analyse

Situationeel 
opleiden en  
leren

paradigmashift

Mindset

70:20:10
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8.1.1 Oorzaakanalyse
Met het oog op de vraag of (en hoe) het performanceprobleem met leren 
en ontwikkelen kan worden opgelost, is een juiste analyse van het perfor-
manceprobleem en de grondoorzaken ervan essentieel. Dit vraagt van de 
L&D-professional in kwestie een groot analytisch vermogen en goede rela-
tionele vaardigheden, gekoppeld aan een uitgebreide kennis van en inzicht 
in het functioneren van de organisatie als geheel en de problemen die zich 
daarbij kunnen voordoen. Hij zal de klant of probleemeigenaar moeten ad-
viseren als er na analyse geen noodzaak tot leren of opleiden blijkt. Voor 
een analyse van de oorzaak van het performanceprobleem kan de L&D-
professional gebruikmaken van diverse analysemethodes, instrumenten  
en -dimensies. Bij deze analyse en de toepassing van de instrumenten be-
trek je de probleemeigenaar en de probleembetrokkenen.
In de volgende subparagrafen wordt ingegaan op drie onderzoeksdimensies:
• organisatieanalyse;
• functieanalyse;
• doelgroepanalyse.

8.1.2 Organisatieanalyse
Een van de drie dimensies waaruit het onderzoek naar de oorzaak van per-
formanceproblemen kan bestaan, is een analyse van de organisatie. Aan 
de ene kant levert een dergelijke analyse inzicht in de huidige en toekom-
stige situatie van de totale organisatie. Aan de andere kant levert de orga-
nisatieanalyse de achtergrondgegevens waartegen het geconstateerde pro-
bleem zich afspeelt.
Een goede afstemming van de oplossing op de organisatie is van belang, 
zodat de oplossing effectief is en rendement oplevert voor de organisatie-
resultaten. Deze afstemming heeft onder andere betrekking op de  
ondernemingsdoelen, de ondernemingscultuur en de te verwachten organi-
satieontwikkelingen.
Bij een organisatieanalyse kunnen de volgende aspecten een rol spelen 
(Goldstein, 1986; Boonstra et al., 2003; Noomen, 2004; Doorewaard & De 
Nijs, 2004, Arets et al., 2015):
• Analyse (en definitie) van de expliciete en impliciete organisatiedoelen, zo-

dat de oplossing altijd te relateren is aan de organisatiedoelen. Organi-
satieproblemen hebben een duidelijk meetbare invloed op de organisa-
tieresultaten. Daarom staan deze problemen hoog op de agenda van het 
management en is de directe verbinding met de business duidelijk.

• Analyse van de kernprocessen. Deze bepalen de basis van het functio-
neren. Een kernproces bestaat uit een reeks van samenhangende én 
waardetoevoegende taken die bijdragen aan klanteisen.

• Analyse (en definitie van) van de huidige prestatie en de kloof met de  
gewenste prestatie.

• Analyse van de organisatiecultuur, -filosofie of -stijl.
• Analyse van eventuele blokkades of conflicten in de werkomgeving, zoals 

ineffectieve werkprocessen, onvoldoende sturing of onvoldoende taak-
duidelijkheid, die belemmerend kunnen zijn voor de gewenste prestatie.

• Analyse van het opleidingsklimaat binnen de organisatie. Om welke rede-
nen worden opleidingen en trainingen ingezet en hoe vaak? Hoe vangt 
men opgeleide medewerkers op de werkvloer op?

• Analyse van het personeelsbestand en het eventuele verloop binnen dit 
bestand.

Organisatie
analyse
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Bij een organisatieanalyse kan gebruik worden gemaakt van diverse metho-
den, zoals interviews, studies van documenten (jaarverslagen, strategische 
plannen, personeelsorganen, werkvoorschriften, functiebeschrijvingen, no-
tulen van management- of bestuursvergaderingen) en vragenlijsten voor 
medewerkers, management, klanten en leveranciers. Voor meer concrete, 
cijfermatige bedrijfsgegevens in termen van kengetallen kan gebruik wor-
den gemaakt van managementinformatiesystemen en personeelsinforma-
tiesystemen.
Veelbesproken zijn de volgende methoden voor analyse van dergelijke pro-
blemen in organisaties. Deze zullen hierna kort worden toegelicht.
• het six box-model van Weisbord;
• het negenveldenmodel van Rummler & Brache;
• het behaviour engineering-model van Gilbert;
• het achtveldenmodel van Deen, Rondeel & Kessels.

Het six box-model
Weisbord (1976) heeft een diagnosemodel op organisatieniveau ontwor-
pen, dat gebaseerd is op zes interne factoren die nodig zijn om een organi-
satie in balans te houden (zie figuur 8.2). Weisbord houdt hierbij tevens 
rekening met de omgeving buiten de organisatie die van invloed kan zijn op 
de balans binnen de organisatie. Het model, bestaande uit zes interacte-
rende ‘boxes’, dient als een radarscherm te worden gehanteerd om organi-
satieproblemen te signaleren en te analyseren. Door de gesignaleerde  
bedrijfsproblemen te plaatsen binnen het krachtveld van de organisatie is 
een nadere probleemtypering beter mogelijk.

Leiderschap

Omgeving

Missie
en doel

Structuur

BeloningHulpmiddelen

Relaties

FIGUUR 8.2  ‘Six box’-model van Weisbord
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De zes interne boxes in het model hebben betrekking op de volgende  
factoren:
• De missie en doelen van de onderneming (purpose). Daarbij ligt het  

accent vooral op de eenduidigheid en de bekendheid van de onderne-
mingsdoelen bij de medewerkers, alsmede de mate waarin de organisa-
tieleden zich aan deze doelen hebben verplicht.

• De structuur van de onderneming (structure). Deze verwijst naar de pro-
cedures en processen die binnen de organisatie worden gehanteerd om 
het werk te verdelen en te laten uitvoeren. Het gaat hierbij onder meer 
om functiebeschrijvingen en functieclustering, met de daarbij behorende 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

• De relaties (relationships) tussen medewerkers, via werkoverleg, verga-
deringen enzovoort. Het betreft hier zowel de formele als de informele 
contacten.

• De beloning (rewards). Deze richt zich op de methoden die worden aan-
gewend om de persoonlijke behoeften van de medewerkers in relatie tot 
de te realiseren ondernemingsdoelen te bevredigen.

• Leiderschap (leadership). Deze factor verwijst naar de mogelijkheden 
van het management om de organisatie te leiden en te vormen.

• Hulpmiddelen (helpful mechanisms). Hierbij gaat het om adequaat op 
elkaar afgestemde technologie en IT-systemen die de organisatie han-
teert om doelen te realiseren.

De externe omgeving (environment) wordt gevormd door krachten buiten de 
organisatie, die door de organisatie moeilijk te controleren en te beheer-
sen zijn. Te denken valt aan marktontwikkelingen, overheidsbeleid, eisen 
van vakbonden enzovoort. Het six box-model geeft een L&D-professional 
inzicht in de samenhang van bedrijfsonderdelen en de problemen die zich 
daarbij kunnen voordoen. Hoewel deze problemen vaak op te lossen zijn 
met een leerinterventie, is er nog vaker een andere oplossing noodzakelijk, 
zoals het overplaatsen van medewerkers, het aanstellen van beter ma-
nagement of het verbeteren van apparatuur en overlegstructuren. Mogelijke 
andere problemen kunnen de volgende zijn (ingedeeld naar de zes boxes 
van het model):
• Strategische problemen. De ondernemingsdoelen en het te voeren beleid 

zijn onvoldoende top-down gecommuniceerd. De medewerkers hebben 
zich niet of in onvoldoende mate verplicht aan de ondernemingsdoelen.

• Structurele problemen. Functies zijn onvoldoende omschreven, waardoor 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. De werkzaam-
heden zijn onevenredig verdeeld over de beschikbare medewerkers.

• Relationele problemen. De bedrijfscultuur houdt noodzakelijke organisa-
tieveranderingen tegen. Informele communicatielijnen blijken machtiger 
te zijn dan de formele lijnen.

• Beloningsproblemen. Door onvoldoende beloning voor de verrichte werk-
zaamheden verlaten medewerkers de organisatie of raken ze gedemoti-
veerd. Door eenzijdig werk kunnen de medewerkers zich niet verder ont-
plooien, waardoor er demotivatie ontstaat.

• Problemen met hulpmiddelen. Men heeft dringend nieuwe, snellere en 
storingsvrije apparatuur nodig. De automatisering verloopt te traag of 
veroorzaakt te veel problemen in de dagelijkse productiegang.

• Leiderschapsproblemen. De leiding is te autocratisch of juist te weinig 
besluitvaardig. Het ontbreekt de leiding aan leiderschapskwaliteiten.

Six boxmodel
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• Omgevingsproblemen. De organisatie kan onvoldoende goed opgeleid 
personeel aantrekken. De organisatie speelt inadequaat of te traag in 
op veranderingen in de omgeving.

Het spreekt voor zich dat in alle probleemvelden sprake kan zijn van een spe-
cifiek opleidingsprobleem. Vaak zal de oplossing echter alleen effectief zijn 
als deze ondersteunend kan werken bij een meer fundamentele oplossing.

Het negenveldenmodel
Het negenveldenmodel van Rummler & Brache (1995) helpt om op sys-
teemniveau naar organisaties te kijken. Rummler & Brache onderscheiden 
de dimensies: organisatie, processen en professionals en zetten deze af 
tegen doelen, ontwerp en management (zie figuur 8.3). Zo ontstaan negen 
samenhangende velden, waarbij in één oogopslag te zien is dat de oorza-
ken van performanceproblemen in organisaties op verschillende velden 
kunnen voorkomen.

Performance behoeften

Doelen Design Management

Strategie, visie & missie Organisatiestructuur Aansturing en leiderschap

Heldere procesresultaten Processtappen Processturing en coördinatie

Verwachtingen en targets

Organisatie

Processen

Professional Taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden

Zelfsturing, motivatie, gedrag
en prestaties

Pe
rfo

rm
an

ce
 d

im
en

si
es

FIGUUR 8.3  Negenveldenmodel van Rummler & Brache

Bron: Rummler & Brache (1995)

Rummler & Brache (1995) duiden de invloed van de arbeidsomgeving aan 
met de volgende stellingname: ‘When you put a good performer in a bad  
system, the system will win anyway.’ Volgens hen wordt bij performanceproble-
men de meeste energie gestoken in het managen van de individuele profes-
sional en wordt er relatief weinig aandacht besteed aan de werkomgeving, 
terwijl die juist zo bepalend is voor een goede performance. Door middel van 
het negenveldenmodel worden de condities die de performance bevorderen 
of belemmeren en die van invloed zijn op het organisatieprobleem in kaart 
gebracht. Daarnaast pleiten Rummler & Brache ook voor aandacht voor de 
relaties en samenwerking tússen organisatieonderdelen (‘the white space on 
the organization chart’), in figuur 8.3 aangeduid met de blauwe blokjes.
In de volgende casus wordt de toepassing van het negenveldenmodel in de 
praktijk besproken.

negenvelden
model

Systeemniveau
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Het behaviour engineering-model
Ook Gilbert (1978; 1996) heeft in onderzoek vastgesteld dat de oorzaken 
van performanceproblemen in hoofdzaak liggen bij omgevingsfactoren en 
dat deze problemen maar in een geringe mate te wijten zijn aan een gebrek 
aan kennis of vaardigheden van de betreffende personen (zie ook Overduin 
et al., 2002). Gilbert heeft zijn bevindingen samengevat in een model, ge-
noemd het behaviour engineering-model, met zes factoren: drie buiten het 
individu en drie in het individu, die in hoge mate bepalend zijn voor de 
mate van prestatie. Het onderzoek heeft betrekking op respondenten, die 
uitspaken deden over de door henzelf ervaren belemmeringen van hun 
prestaties (zie tabel 8.1).

TABEL 8.1 Onderzoek naar factoren voor performancebelemmeringen

Omgevingsfactoren Structuur en beleid Instrumenten en  
faciliteiten

Informatie en feedback

75% van de factoren die 
performance belemmeren

• managementstructuur
• overlegstructuur
•  doel, beleid en  

strategie van de  
organisatie

•  apparatuur en  
methoden

•  hulpbronnen en  
materialen

• budget, tijd en ruimte
• waardering en beloning

• prestatiecriteria
• betrouwbare data
• normen en regels
•  begeleiding en  

feedback

persoonsfactoren 
25% van de factoren die 
performance belemmeren

kennis en vaardigheden
•  diploma’s en  

certificaten
•  bekwaamheid en  

ervaring
•  handelingsvaardighe-

den
• kennis van zaken
• scherpzinnigheid

Motieven en attituden
•  mogelijkheden voor 

groei en loopbaan
• ambitie en werk-zin
•  creativiteit en
 leiderschap

Individuele  
capaciteiten
• talent en begaafdheid
• stressbestendigheid
•  zelfconcept en  

overtuigingskracht
• gezondheid en kracht

Het achtveldenmodel
Het achtveldenmodel van Deen, Rondeel & Kessels (zie figuur 8.4) biedt 
een denk- en analysekader voor (beoogde) organisatiedoelen en heeft tot 
doel om via leertrajecten een gedragen en impactvolle oplossing te vinden 

Omgevings
factoren

Behaviour  
engineering
model

achtvelden
model

CAsus 

Het negenveldenmodel van Rummler & Brache in 
de praktijk

Bij het voorbeeld van het verpakkingsbedrijf in paragraaf 8.1 is het negen-
veldenmodel van Rummler & Brache gebruikt om de complexiteit van de 
vraag te ordenen én om op systeemniveau naar de samenhang van het 
probleem te kijken. Hierdoor werd bijvoorbeeld duidelijk dat het perfor-
manceprobleem niet alleen te maken heeft met het gedrag en de perfor-
mance van de monteurs, maar ook met management en sturing op samen-
werking, en met processturing en coördinatie rond afspraken over werken 
met de installatie. Daarnaast bleek dat de vooropleidingen van de mon-
teurs onvoldoende omvatten om met een dergelijke complexe installatie te 
kunnen werken.
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voor een gewenste organisatieverandering of gesignaleerd organisatiepro-
bleem.

Doel

Wat moet bereikt worden? 

Werksituatie

Bekwaamheden

Leersituatie

Impact

Wanneer tevreden? 

Functioneren

Leerresultaten

Leerproces

FIGUUR 8.4  Het achtveldenmodel van Deen, Rondeel & Kessels

Bron: Deen et al., 2017

Het achtveldenmodel als ontwerpbenadering maakt aannemelijk dat de 
combinatie van een systematische en relationele aanpak bijdraagt aan de 
effectiviteit van leerinterventies (Kessels, 1993; Kessels & Plomp, 1999; 
Deen, Rondeel & Kessels, 2017). Zie hoofdstuk 9 voor een verdere uitwer-
king van dit model.
De vier velden aan de linkerkant in het model bieden een handvat voor het 
vinden en uitwerken van de juiste oplossing (wat wil je bereiken?). De vier 
velden aan de rechterkant betreffen de evaluatie van de oplossing in rela-
tie tot het gestelde doel (wanneer ben je tevreden?).

8.1.3 Functieanalyse, taakanalyse en analyse van gewenst 
gedrag

De tweede dimensie van het onderzoek naar de oorzaak van performance-
problemen heeft betrekking op het onderzoek naar leerbehoeften of de op-
leidingsnoodzaak op functieniveau. Met andere woorden: welke kennis, 
vaardigheden, attituden en competenties zijn noodzakelijk en/of wenselijk 
om een bepaalde functie of de (deel)taken van die functie naar behoren te 
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kunnen uitvoeren? De onderzoeksmethoden die geschikt zijn om op dit ni-
veau leerbehoeften te kunnen achterhalen zijn bekend onder termen als 
opleidingskundige taak- of functieanalyse of analyse van gewenst gedrag. 
Centraal bij deze onderzoeksmethoden staat de functie als geheel of een 
deel ervan, afhankelijk van het niveau van de analyse.

Een functie is te beschouwen als het geheel van taken (hoofdtaken, neven-
taken, handelingen, enzovoort) dat door een persoon (de functionaris)  
verricht wordt in een organisatie. Een functie wordt over het algemeen om-
schreven in een functiebeschrijving waarin de taken en de omstandigheden 
waaronder deze worden verricht zo zuiver mogelijk worden gespecificeerd. 
In een functiebeschrijving worden de volgende elementen opgenomen:
• de titel van de functie;
• de positie van de functie in termen van formele gezagsrelaties;
• de doelstelling van de functie in termen van resultaten;
• een overzicht van de taken, deeltaken, handelingen, enzovoort;
• de positie van de functie binnen de veranderende organisatie;
• relaties van de functie met de omgeving, zoals klanten en leveranciers;
• aspecten van de werksituatie, zoals werkdruk, kritieke situaties, tempe-

ratuur en herrie;
• selectie- en beoordelingscriteria, opleidingsniveau en ervaring van de 

functionaris, alsmede enige persoonseigenschappen, noodzakelijke 
vaardigheden en gedragscriteria.

Gezien de complexiteit en de omvang van veel functies is het niet altijd 
wenselijk en/of mogelijk om de volledige functie aan een opleidingskundige 
analyse te onderwerpen. Bij de functieanalyse zijn diverse dimensies te on-
derscheiden in de volgende vier analyseniveaus, variërend van zeer uitge-
breide analyses tot zeer algemene.
1 Comprehensive analysis (functieanalyse). Een zeer gedetailleerd onder-

zoek naar elk aspect van de functie, totdat elke taak volledig beschre-
ven is in termen van kennis, vaardigheden en (zo nodig) houdingsaspec-
ten. Daarnaast geeft deze analyse een omschrijving van de frequentie 
en de onderlinge volgorde van de taken, alsmede de normen waaraan 
de functieresultaten getoetst gaan worden (Oostveen, Thierry & Tieman, 
2008; Schmit, 2002).

2 Key task analysis (taakanalyse). Een onderzoek naar de essentiële taken 
of sleuteltaken van een functie. Dit zijn taken die in ieder geval goed uit-
gevoerd dienen te worden om de functie naar behoren te kunnen uitvoe-
ren (Guiver-Freeman, 2001; Smeijsters & Sporken, 2004).

3 Problem centered analysis. Een onderzoek naar de probleemvelden bin-
nen de functie-uitoefening, zoals die ervaren worden door de functionaris 
en/of de directbetrokkenen. De bedoeling van dit onderzoek is na te 
gaan of een opleiding de problemen kan wegnemen. Daarnaast wordt 
aan de functionaris gevraagd welke kennis, vaardigheden en/of houdings-
aspecten hij mist bij de functie-uitoefening (Mulder, 2001; Van den 
Broek, 2004). Op dit analyseniveau zou ook de kritische-incidententech-
niek (Flanagan, 1954) kunnen worden toegepast: een gestructureerde 
interview/groepsdiscussie-techniek die vooral wordt gebruikt om cogni-
tieve vaardigheden, beslissingsstrategieën en attituden te identificeren 
op basis van het recent (waar)gebeurd incident. De functiehouder be-
schrijft de situatie en zowel effectieve als ineffectieve voorbeelden van 

functieanalyse

functie
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gedrag. Op deze wijze probeert men een idee te krijgen van de competen-
ties die verantwoordelijk zijn voor het slagen of mislukken in een functie.

4 Core analysis. Een onderzoek naar (start)kwalificaties die binnen een of 
meer organisaties nodig zijn om breed inzetbaar te kunnen starten bin-
nen de organisatie. Voorbeelden van (start)kwalificaties zijn observatie- 
en reflectievermogen, analytisch vermogen, besluitvaardigheid, creativi-
teit, probleemoplossend vermogen en communicatieve vaardigheden 
(Whetten, 2002; Hunsaker, 2006).

Verschillen in onderzoeksmethodiek en onderzoeksdiepte komen ook naar 
voren in de drie onderzoeksmethoden voor opleidingsbehoeften die hierna 
verder uitgewerkt worden. Deze onderzoeksmethoden, gebaseerd op  
Rummler (1987), zijn:
• training needs survey;
• competency study;
• task analysis.

Deze methoden, alle drie bedoeld om op functieniveau doelstellingen voor 
de leeroplossing(en) te identificeren, worden steeds kort omschreven. Ook 
wordt bij elke methode een te volgen werkwijze gegeven. De relaties tus-
sen de drie onderzoeksmethoden worden in figuur 8.5 weergegeven.

Kennis en
vaardigheden

Deeltaken/
handelingen

Overzicht van
opleidingsnoodzaak

Competenties
en capaciteiten

Taken/
taakclusters

Competentie-
analyse

Functioneren

Functie als
geheel

Taakanalyse

FIGUUR 8.5  Onderzoeksdimensies van Rummler

Training needs survey
Training needs survey (of: analysis) is een onderzoeksmethode die snel en 
praktisch toepasbaar is en waarmee kennis en vaardigheden kunnen wor-
den geanalyseerd die middels training te verwerven zijn, en nodig zijn om 
taken en handelingen uit te voeren. De methode is gebaseerd op het vra-
gen naar meningen van functionarissen, experts en leidinggevenden.
Hierbij is de volgende werkwijze mogelijk:
• selectie van de te ondervragen personen;
• ontwerp van een eerste vragenlijst (defining stimulus);
• presentatie van deze lijst aan een kleine geselecteerde testgroep;
• verfijning van deze lijst, naar aanleiding van de reacties van de testgroep;
• presentatie van de tweede versie van de lijst aan een grote groep;
• verwerking van de verkregen respons in categorieën;
• aangeven van prioriteiten bij de aan te leren kennis en vaardigheden;
• ontwerp van een leerinterventie.

kwalificaties

Onderzoeks
methoden voor 
opleidings
behoeften

Training needs 
survey



8

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v
290 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES

Competency study
Competency study is onderzoek naar de competenties of capaciteiten die 
nodig zijn om een functie of een deel ervan naar behoren te kunnen uitvoe-
ren. Competenties en capaciteiten worden hier beschouwd als kennis en 
vaardigheden die door een ‘vaardig persoon’ in de juiste frequentie en volg-
orde worden aangewend om een complexe taak uit te voeren. In paragraaf
8.2 wordt de definitie van performancegerelateerde competenties verder 
uiteengezet.
Bij een competency study is de volgende werkwijze mogelijk:
• samenstelling van een groep experts die een profiel samenstelt van ‘de 

ideale functionaris’;
• presentatie van dit profiel aan een grotere groep experts;
• bespreking van het commentaar van de tweede groep experts met de 

eerste groep experts;
• verwerking van de eerste lijst tot een definitieve lijst met capaciteiten 

en competenties;
• analyse van de competenties en capaciteiten, om zo te komen tot een 

overzicht van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te komen tot 
de genoemde competenties en capaciteiten;

• verfijning van deze lijst, door deze voor te leggen aan een grotere groep 
experts;

• verwerking van de onderzoeksresultaten in een opzet voor een leerinter-
ventie.

Task analysis
Task analysis (taakanalyse) heeft betrekking op een verregaande analyse 
van een functie of een deel ervan, om te kunnen komen tot identificatie van 
leerbehoeften en leerdoelen die zijn afgeleid van de taken behorend bij de 
functie. In tegenstelling tot de vorige methoden is het uitgangspunt bij dit 
onderzoek niet de functionaris, maar de gewenste prestatie, functie-uitvoe-
ring en taken die daarbij horen. Hierbij is de volgende werkwijze mogelijk:
• analyse van de functie of een deel ervan, om te komen tot een nauw-

keurige omschrijving van taken, deeltaken, handelingen enzovoort; voor 
de functieanalyse zijn vele methoden omschreven (Schmit, 2002;  
Oostveen et al., 2008; Smeijsters & Sporken, 2004) en daarom volgt 
hier een overzicht zonder verdere uitwerking: observatie, vragenlijsten, 
panelconferenties, zelf uitvoeren van werk, dagboekmethode, assess-
ment-centermethoden, exit-interviews en documentenstudie;

• samenstelling van een lijst of visualisatie van het proces, met taken, 
deeltaken en handelingen, aangevuld met de frequentie en de volgorde 
van deze taken bij een goede functie-uitoefening;

• verfijning van deze lijst, door deze voor te leggen aan een groep experts;
• bepalen van de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die nodig 

zijn om de taken goed te kunnen uitvoeren;
• verwerking van de onderzoeksresultaten in een opzet voor een leerinter-

ventie.

Tot zover een selectie uit de vele methoden waarmee op functieniveau kan 
worden nagegaan welke opleidingsbehoeften er bestaan en welke oplei-
dingsnoodzaak er is.

competency 
study

Task analysis

Taakanalyse
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8.1.4 Doelgroepanalyse
Deze subparagraaf behandelt de derde dimensie van het onderzoek: de 
doelgroepanalyse. Deze dimensie betreft de analyse van de doelgroep 
waarop de oplossing of leerinterventie is gericht. Uit de analyse van de 
doelgroep blijkt voor welke beoogde personen de oplossing dient. Deze 
analyse geeft inzicht in wie bepaald gedrag moet kunnen vertonen 
(Hoobroekx & Haak, 2002).

Analyse van de groep
Een analyse van de groep dient drie doelen (Homan, 2001; Vroemen, 
2006).
Ten eerste moet een groepsanalyse in ieder geval leiden tot identificatie 
en analyse van de leerbehoeften, leerwensen en verwachtingen op groeps-
niveau. De uitkomst van dit onderzoek vindt zijn weerslag in de inhouden 
en de leerconstructie van de interventie.
Voor het bereiken van dit doel zijn de volgende analysevragen denkbaar:
• Wat is de discrepantie tussen het huidige groepsgedrag en het gewens-

te groepsgedrag?
• Wat was of is de aanleiding tot de interventie? Heeft de groep zelf tekor-

ten gesignaleerd of kwam het signaal van het management?
• Wat verwacht de groep van de interventie en welke leerwensen heeft 

men?
• Is men inmiddels voorgelicht over de doelen en de opzet van de inter-

ventie en heeft men invloed kunnen uitoefenen op de invulling ervan?
• Welke leervoorkeuren (Ruijters, 2017) en leerproblemen zijn te verwach-

ten in de groep?

Ten tweede is een groepsanalyse voorafgaand aan de leerinterventie van 
elementair belang voor het proces van de effectevaluatie. Alleen door de 
bij de groep aanwezige kennis, vaardigheden en attituden nauwkeurig in 
kaart te brengen vóór het begin van de interventie zijn later uitspraken te 
doen over de bijdrage van de interventie aan het nieuwe gedrag van de 
groep. De groepsanalyse wordt hier gezien als een ‘nulmeting’ in het kader 
van de effectevaluatie. Met het oog op dit tweede doel zijn de volgende 
analysevragen denkbaar:
• Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van de groep?
• Welke kennis, vaardigheden en attituden zijn reeds bij de groep  

aanwezig?

Ten derde is een groepsanalyse nodig om de leerinterventie volledig te 
kunnen afstemmen op de specifieke kenmerken van de groep. In dit ver-
band wordt gewezen op onder meer groepscultuur en groepsprocessen. 
Naar aanleiding van dit derde analysedoel zijn de volgende analysevragen 
denkbaar:
• Is de groep reeds werkzaam binnen de organisatie of zijn de leden pas 

aangesteld?
• Wat is de motivatie van de groep? Volgt men een training vrijwillig of 

wordt men gestuurd?
• Is er binnen de groep bereidheid om elkaars tekortkomingen te onder-

kennen, te accepteren en zo nodig te verbeteren?
• Hoe kijkt de groep aan tegen trainingen? Ziet men deze als belangrijk, 

een noodzakelijk kwaad, een beloning voor goede prestaties, een lolle-
tje of een elitaire aangelegenheid?

Doelgroep
analyse

analyse van de 
groep
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• Hoe denkt de groep dat de organisatie tegen opleiden en trainen aankijkt?
• Is men op de hoogte van eventuele beloningen bij het volbrengen van 

een training, dan wel sancties bij het niet volbrengen ervan?
• Welke offers moet de groep brengen? Lijdt men statusverlies, blijft de 

productie of het werk liggen, moet men eigen tijd investeren, moet men 
veel huiswerk maken en hoeveel risico loopt men als men het leertraject 
niet succesvol volbrengt?

• Welke groepsprocessen zijn te onderkennen (slechte interculturele com-
municatie, subgroepvorming, statusverschillen, enzovoort)?

• Zijn er formele en informele hiërarchische relaties binnen de groep en 
hoe wordt men binnen de groep beoordeeld (op basis van kracht, pres-
tatie, creativiteit, vakbekwaamheid, uiterlijk, intelligentie, enzovoort)?

Voor de analyse van een doelgroep zijn de volgende methoden voorhanden:
• groepsinterviews;
• interviews met leidinggevenden of anderen die met de betreffende 

groep te maken hebben;
• documentenstudie, waaronder werkvoorschriften, werkprocedures,  

taak- en functiebeschrijvingen en notulen van werkoverleg;
• observatie van groepsbelang;
• analyse van gemaakte fouten of conflicten, alsmede kritische  

succesfactoren.

Analyse van de individuele medewerker
Net als de groepsanalyse dient de analyse van de individuele medewerker 
een drieledig doel:
1 onderzoek naar leerwensen en leerverwachtingen;
2 nulmeting in het kader van effectevaluatie;
3 identificatie van specifieke kenmerken van de cursist.

Bij het analyseren van de individuele medewerker kunnen de volgende as-
pecten worden betrokken.
• Werksituatie. Hierbij spelen onder meer de volgende kwesties: Van wel-

ke afdeling is men afkomstig? Wordt men opgeleid voor een nieuwe 
taak of betreft het een interventie voor het verbeteren van het huidige 
functioneren? Wat is de hiërarchische positie van de medewerker bin-
nen de organisatie? Welke gevolgen heeft de interventie voor de mede-
werker? Hoe is de transfer geregeld? Is men op de werkvloer bekend 
met trainen?

• Vooropleiding. Dit aspect heeft niet alleen betrekking op de schooloplei-
ding die men ooit heeft gevolgd, maar ook en vooral op alle trainingser-
varingen die men ooit heeft opgedaan. Analysevragen in dit verband zijn: 
Welke reguliere en niet-reguliere opleidingen zijn gevolgd? Hoe recent 
zijn deze trainingservaringen? Waarom heeft men deze trainingen des-
tijds gevolgd en met welk resultaat? Wat heeft men geleerd? Heeft men 
deze leerervaringen kunnen toepassen in een werksituatie? Wat vindt 
de medewerker van trainen? Is men bereid offers te brengen voor het 
verwerven van vaardig gedag?

• Leerwensen en –verwachtingen. Bij dit onderdeel van de individuele ana-
lyse is het zaak na te gaan welke leerwensen, leerbehoeften en leerver-
wachtingen te identificeren zijn bij de medewerker. Mogelijke analyse-
vragen zijn in dit verband: Waar en wanneer zijn bij de functie-uitoefening 
tekorten opgemerkt? Zijn deze tekorten te herleiden tot kennis,  

analyse van de 
individuele  
medewerker
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vaardigheden of attituden? Wat wil men graag leren? Wat denkt men te 
gaan doen met de leerresultaten? Is het duidelijk hoe het nieuwe gedrag 
beoordeeld gaat worden? Had men vroeger leerproblemen?

• Leervermogens en leervoorkeuren. Los van het opleidingsniveau staat 
het vermogen tot leren en de voorkeuren (Ruijters, 2017) bij leren. Hier-
bij is onderscheid te maken tussen metacognitieve vaardigheden (het 
vermogen om het leerproces te structureren en erop te reflecteren, ab-
stractievermogen) en cognitieve vaardigheden (analytisch vermogen, 
planmatigheid, snelheid van leren, tekstbegrip). Analysevragen op dit ge-
bied zijn onder meer: Wat spreekt de medewerker aan (modellen, theo-
rie of casussen)? Wat is het conceptueel vermogen van de medewer-
ker? Wat is het cognitieve niveau? Heeft men moeite met toetsen? In 
welke context leert men graag? Zie ook hoofdstuk 7.

• Biografische aspecten. Behalve de hiervoor genoemde organisatorische 
en leerstrategische aspecten speelt ook de sociaal-economische ach-
tergrond van de medewerker een rol. Hoewel deze vaak moeilijk te ana-
lyseren zijn, gaat het toch veelal om belangrijke achtergrondgegevens. 
Mogelijke vragen in dit verband betreffen de leeftijd, de sekse, de ge-
zinssamenstelling, het opleidingsgemiddelde van het gezin, de houding 
van het gezin ten aanzien van opleiden, de beschikbaarheid van een stu-
dieplek thuis en de aanwezigheid van leermiddelen.

Methoden die kunnen worden gebruikt om individuen te analyseren zijn on-
der meer de volgende:
• Intakegesprekken voeren die gebaseerd zijn op een standaardvragenlijst.
• Navraag doen bij de afdeling Personeelszaken of HR, waar over het alge-

meen biografische en opleidingskundige gegevens over de medewerker 
beschikbaar zijn.

• Een begintoets afnemen, waarbij de aanwezige kennis, vaardigheden en 
attituden worden opgespoord. De toets meet het bij de medewerker 
aanwezige gedrag. Een toets is hierbij te beschouwen als een nulmeting 
in het kader van de effectevaluatie. Soms is het ook gewenst om het 
toekomstige gedrag van de medewerker te ‘voorspellen’. Dit kan bijvoor-
beeld nodig zijn als technische medewerkers omgeschoold worden voor 
administratieve functies en vice versa. In deze gevallen kan een psycho-
technische test uitkomst bieden. Een dergelijke test is samengesteld en 
wordt gescoord door testpsychologen.

• Onderzoek doen naar vroegere trainingen en trainingsresultaten die be-
trekking hebben op de medewerker.

• Vragenlijsten sturen naar directbetrokkenen van de medewerker, bijvoor-
beeld direct leidinggevenden of personeelsfunctionarissen, of deze be-
trokkenen interviewen.

• Het werkgedrag van de medewerker observeren en analyseren.

Een dergelijke analyse van de beginsituatie van de medewerker draagt 
sterk bij aan een optimale afstemming van de oplossing aan de situatie en 
omgeving van deze medewerker. Hierdoor wordt de acceptatie vergroot, 
waardoor automatisch ook de effectiviteit en de efficiëntie van de oplos-
sing toenemen.

Metacognitieve 
vaardigheden

cognitieve  
vaardigheden

Sociaal 
economische 
achtergrond
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§  8.2 Performancegerelateerde competenties

In Nederland breekt in de jaren 90 het competentiedenken door na een pu-
blicatie van Hamel & Prahalad (1990). Zij introduceren kerncompetenties 
als unieke eigenschappen van een organisatie die de organisatie in staat 
stelt competitief voordeel ten opzichte van concurrenten op te bouwen. Zo 
dragen kerncompetenties bij aan het organisatiesucces. Al snel volgt ook 
de aandacht voor competenties op een lager aggregatieniveau; dat van de 
individuele medewerker. Het enthousiasme om de vertaling te maken van 
de strategie en technologie van de organisatie naar individuele competen-
ties was groot. Organisaties beschreven op uitgebreide wijze de gewenste 
kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers. Dit resulteerde in tien-
tallen competenties per functie, begeleid door uitgebreide competentie-
woordenboeken.
Daarnaast werden deze competenties op verschillende niveaus beschre-
ven, met als gevolg dat de competentiemodellen moeilijk te implementeren 
waren door hun hoge complexiteit en een gebrek aan flexibiliteit. Het den-
ken in en werken met competenties verloor aan kracht en populariteit door 
deze complexiteit. Door de essentie van competentiemodellen terug te 
brengen naar een denkkader dat de rationele, consistente en praktische 
basis vormt voor het begrijpen van het gedrag van mensen op het werk is 
competentiemanagement weer op de kaart gezet. Competentiemanage-
ment heeft zich ontwikkeld tot een waardevolle methodiek om de (toekom-
stige) prestaties van medewerkers in een gegeven functie vast te stellen, 
te voorspellen en om de ontwikkeling van medewerkers doelgericht te stu-
ren, zodat ze effectief kunnen functioneren in een specifieke functie of rol.

De definitie die Spencer en Spencer (1993, p. 9) van een competentie  
geven, luidt:
‘A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally 
related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job 
or situation.’ De sleutelbegrippen in deze omschrijving zijn onderliggend 
kenmerk, oorzakelijk gekoppeld aan welomlijnde werkprestaties. Voor het 
vaststellen van prestaties betekent dit dat de functie moet worden ontra-
feld in kenmerkende en kritieke werkprestaties, de zogenaamde (oorzaken 
van) performanceproblemen. Vervolgens dienen deze te worden ontleed in 
competenties, om ze daarna te operationaliseren en in kaart te brengen 
middels een vorm van toetsing of assessment (Zwaal & Eringa, 2006).

Competenties
David McClelland was een van de eerste psychologen die in de jaren 70 
het begrip competenties introduceerde. In zijn onderzoek vond hij dat suc-
cesvol functioneren voorspeld kan worden door een set van kennis, vaar-
digheden en attituden. Hij gebruikte de ijsberg als metafoor, waarbij hij het 
verband legde tussen enerzijds zichtbaar gedrag en anderzijds waarden, 
normen, visies over zichzelf en anderen, creatief en productief omgaan met 
kennis en ervaringen, zelfvertrouwen, motivatie en gedrevenheid (zie figuur 
8.6). Juist deze dieperliggende en onzichtbare persoonlijkheidsaspecten 
zijn voor het succesvol uitvoeren van taken van groot belang.

competentie
denken

competentie
management

IJsberg
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gedrag

Overtuigingen

Normen & waarden

Eigenschappen

Motieven

FIGUUR 8.6  IJsberg van McClelland

Bron: McClelland

De ijsberg bestaat uit drie lagen.
1 De zichtbare top betreft enerzijds de vakkennis en technische vaardig-

heden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep, en an-
derzijds het zichtbare gedrag dat leidt tot succesvol werkgedrag. Deze 
kennis en het gedrag zijn zichtbaar en dus meetbaar.

2 Daaronder bevindt zich de laag van opvattingen, normen en waarden. 
Deze laag bestaat uit het persoonlijke en professionele referentiekader, 
waarin waarden, normen en maatstaven een specifieke plaats hebben 
gekregen en waarin de persoonlijkheid zich markeert.

3 De onderste laag bestaat uit dieperliggende persoonskenmerken, zoals 
persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten en motivatie. Deze aspecten zijn 
niet of nauwelijks zichtbaar, maar hebben een hoge voorspellende waar-
de voor effectief competentiegedrag. Deze aspecten aan de basis van 
de ijsberg zijn beperkt ontwikkelbaar. Het is dan ook goed om deze ka-
rakteristieken in het selectieproces te betrekken, omdat achteraf ont-
wikkelen tijdrovend en kostbaar is en weinig effect sorteert.

In een breed toegepaste definitie van het begrip competenties worden 
deze omschreven als ‘waarneembare gedragingen die voorwaarde zijn voor 
succesvol functioneren in een bepaalde functie, met onderliggend individu-
ele vaardigheden, kennis en attituden-praktijk’ (Van Beirendonck, 2010).

competenties
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Gedragscompetenties kunnen op verschillende niveaus beschreven wor-
den. Om inzichtelijk te maken welk gedrag precies verwacht wordt van de 
medewerker is het van belang de competenties concreet te maken. Indien 
de beschrijving te abstract blijft, is het moeilijk voor medewerkers om te 
begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Bovendien is een betrouwbare 
beoordeling van gedrag in het licht van competenties onmogelijk als er met 
abstracte beschrijvingen wordt volstaan. Om het gedrag meetbaar te ma-
ken worden voor competenties gedragsankers ontwikkeld. Het hoogste  
niveau om de competentie te beschrijven is het competentiecluster, bij-
voorbeeld ‘Leidinggeven en Beslissen’. Dit cluster wordt vertaald naar ver-
schillende competenties, bijvoorbeeld ‘Beslissen en activiteiten initiëren’. 
De competentie bestaat vervolgens uit een aantal gedragsankers, bijvoor-
beeld ‘Neemt initiatief, volgt eigen inzichten en werkt zelfstandig’.

Het uiteindelijke doel van het gebruik van competenties is het inzichtelijk 
maken van sterktes en ontwikkelgebieden op zowel individueel als team-
niveau, om hierop de ontwikkelinterventies te kunnen afstemmen. Hierbij 
is het van belang dat bij het meten van het competentieniveau en -potenti-
eel de focus op de meest kritische competenties ligt, met andere woorden: 
de competenties die impact hebben op het behalen van individuele, team-,  
afdelings- en organisatiedoelstellingen. Voor het selecteren van deze kriti-
sche competenties zijn de volgende methodes te gebruiken: de 
functie(doelstellingen)analyse volgens een multimethod-aanpak, visionair 
interview, het gebruik van competentiekaarten of de kritische-incidenten-
techniek passende methodes.

De (kritische) competenties en de opbouw in niveaus worden in organisa-
ties vaak overzichtelijk gedefinieerd in een zogenoemde competentie- of 
skillmatrix. Deze matrix geeft eenvoudig en duidelijk aan wat er van mede-
werker en team verwacht wordt. Op basis van registratie van assessment-
resultaat kan in de matrix worden aangegeven hoe medewerker en team 
ervoor staan, als het gaat om de juiste vaardigheid op de juiste (werk)plek 
en functie te waarborgen én continu te verbeteren. Daarnaast toont het de 
‘gaps’ (het verschil tussen benodigde en behaalde vaardigheden). Deze 
matrix wordt vaak gebruikt door een teammanager, HR-professionals en 
L&D-professionals. In de praktijk worden deze matrixen regelmatig ge-
maakt in MS Excel. Echter betreft het ‘managen’ van competenties een 
cruciaal bedrijfsproces, waar ook veel professionele software en ander ge-
reedschap voor beschikbaar zijn, die het proces én privacygevoelige infor-
matie goed waarborgen.

§  8.3 Het gebruik van assessmentmethodiek in 
organisaties

Met assessments kan in kaart gebracht worden waar medewerkers staan 
ten opzichte van datgene wat in de functie van hen gevraagd wordt om or-
ganisatiedoelstellingen te behalen. Op basis van vastgestelde sterktes of 
ontwikkelgebieden kunnen persoonlijke ontwikkelingsplannen gemaakt  
worden, of input gegeven worden voor ontwikkelingsdoelen die erop zijn  
geënt dat competenties ontwikkeld worden waarmee het meeste rende-
ment kan worden behaald voor goede performance. Het instrumentarium 

gedrags
competenties
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dat dit mogelijk maakt duidt men aan met de term performance assessment 
(Geelen & Van de Coevering, 2005). Dit instrumentarium bestaat uit onder 
andere werkplekassessments, assessment/development centers, 360 
graden feedback, persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests en moti-
vatievragenlijsten. Het kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, 
zoals recruitment en promotie, het identificeren van potentieel, het in kaart 
brengen van opleidings- en trainingsbehoeften en teamontwikkeling.

Volgens Zwaal & Eringa (2006) krijgt toetsing/assessment (in het onder-
wijs) steeds meer de rol van een didactische werkvorm. Dat wil zeggen dat 
de vervlechting van leren en toetsen wordt versterkt. Toetsing heeft veel 
invloed op het leren, zowel voor, tijdens als na het toetsmoment (Gielen, 
Dochy, & Dierick, 2003). Dit geldt ook voor assessments in organisaties: 
performance assessment-instrumenten kunnen ervoor zorgen dat de dia-
loog over performance(verbetering) aandacht krijgt en concreter wordt ge-
voerd. Echter kan dit bij de doelgroep ook leiden tot demotivatie, angst,  
onzekerheid of het gevoel bekritiseerd te worden. Door bewust te zijn van 
de effecten op medewerkers en de organisatie, kan het instrumentarium 
het meest effectief worden ingezet.

8.3.1 Ontwikkelingen in de assessmentpraktijk
Hoewel het gebruik van online technologie bij assessment al tientallen ja-
ren onderdeel is van selectietrajecten, is de laatste jaren het op structu-
rele wijze verankeren van onlinevragenlijsten voor persoonlijkheid, capaci-
teiten en assessment in de HR-cyclus sterk toegenomen. De resultaten 
van de online assessments hebben een hoge predictieve validiteit en bren-
gen niet zichtbare factoren zoals potentieel, motivatie en drijfveren op ob-
jectieve wijze in kaart. Zo wordt bij het nemen van selectiebeslissingen en 
het definiëren van ontwikkeltrajecten gewaarborgd dat niet alleen het zicht-
bare gedrag van de medewerker wordt getoetst, maar dat er ook wordt ge-
keken naar ontwikkelmogelijkheden van medewerkers op basis van per-
soonlijkheid en drijfveren.
Meer innovatieve technologische ontwikkelingen zoals het inzetten van vir-
tual assessment centers en serious games gaan op geleidelijke wijze. Door 
een sterke nadruk op predictieve validiteit van de interventiemethoden is 
het gebruik van nieuwe technologie vooralsnog beperkt. Meer onderzoek 
naar de psychometrische validiteit op dit gebied is noodzakelijk.

De rol van serious games voor selectie
Er is nog geen eenduidige definitie van het begrip serious games. Wat de 
bestaande games met elkaar gemeen hebben, is dat ze over het algemeen 
gebruikmaken van dezelfde technologie als in games die voor entertain-
mentdoelen ontwikkeld zijn, zoals 2D/3D-animatie, een verhaallijn en ver-
schillende niveaus. Bij het inzetten van serious games in de selectiecontext 
is er een aantal verschillen met het gebruik in een ontwikkelcontext. Zo 
kan ieder spel slechts één keer gespeeld worden zonder tussentijdse feed-
back (om oefeneffecten tegen te gaan), in tegenstelling tot serious games 
in de ontwikkelcontext. Daarnaast zijn er juridische overwegingen in de se-
lectiecontext: onderzoek moet aantonen dat de resultaten van de gebruik-
te methode betrouwbaar en valide zijn, en dat kandidaten gelijke kansen 
hebben. (Fetzer, 2015).
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Bij het interpreteren en gebruiken van assessmentresultaten komt in toe-
nemende mate de nadruk te liggen op positieve psychologie. Deze term 
werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psycholoog Abraham 
Maslow in zijn boek Motivation and Personality uit 1950. Martin Seligman, 
een Amerikaanse hoogleraar aan de Univerisity of Pennsylvania, wordt ech-
ter gezien als de belangrijkste grondlegger en inspirator van de positieve 
psychologie. Dit is een wetenschap waarbij de nadruk ligt op datgene wat 
het meest bijdraagt aan geestelijk welbevinden en geluk van mensen. Hier-
uit kwamen onder andere de strengths based approach en appreciative in-
quiry voort. In de strengths based approach wordt uitgegaan van de sterke 
punten van medewerkers. Een sterk punt is gedefinieerd als iets wat je 
doet en goed uitvoert, en waarbij je je waardevol en effectief voelt.
Bij ontwikkelingstrajecten ligt de focus niet op het verbeteren van ontwik-
kelpunten, maar op het inzetten van sterke punten om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan en prestaties te verbeteren. Appreciative inquiry gaat uit van 
performanceverbetering door nadruk te leggen op het samen onderzoeken 
en leren van datgene wat goed is aan de organisatie en de mensen die er 
werken (van Dam & Rogers, 2015). Avraham N. Kluger en Dina Nir ontwik-
kelden het feedforward interview als alternatief voor het traditionele beoor-
delingsgesprek op basis van de principes van de positieve psychologie en 
de appreciative inquiry (Kluger & Nir, 2010). In het feedforward interview 
ligt de nadruk op het bespreken van succesverhalen van medewerkers, 
waarbij zowel de persoonlijke kwaliteiten en competenties als de omstan-
digheden die bijgedragen hebben aan het succes worden uitgediept. Bij het 
maken van ontwikkelingsplannen staan de sterke punten en hoe deze in de 
toekomst verder benut kunnen worden centraal. Eerste onderzoeken naar 
de effectiviteit van de feedforwardmethode geven positieve resultaten 
(Budworth, Latham & Mandroop, 2014).

8.3.2 Assessment centers en development centers
Een assessment center wordt door organisaties ingezet om op objectieve 
wijze de huidige competenties en het competentiepotentieel van een indi-
vidu in kaart te brengen om een bepaalde functie succesvol te vervullen. 
Met behulp van geschikte oefeningen (zoals simulatieoefeningen) verkrijgt 
men informatie over personen. Deze informatie wordt afgezet tegen de ei-
sen die een functie stelt (Smit & Van Noort, 1996). Tijdens het assess-
ment wordt niet alleen gekeken naar de mate waarin iemand al over be-
paalde competenties beschikt, maar ook naar het potentieel om effectief 
gedrag te ontwikkelen. Zoals in paragraaf 8.2 is beschreven aan de hand 
van de metafoor van de ijsberg beschikken mensen over verschillende ei-
genschappen, capaciteiten en drijfveren, onderliggend aan de competen-
ties. Deze elementen bepalen samen het competentiepotentieel. Dit poten-
tieel kan met behulp van de juiste opleiding, praktijkervaring, coaching en 
een ondersteunend werkklimaat omgezet worden in een relevant gedrags-
repertoire.
In de jaren 30 van de vorige eeuw werd deze methode voor het eerst ge-
bruikt bij de selectie van officieren in het Duitse leger. De eerste industri-
ele toepassing vond plaats in 1956 in de VS bij AT&T en sindsdien is de 
populariteit van assessment centers snel toegenomen. Development cen-
ters werden voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 80, met de nadruk 
op het omzetten van potentieel in effectief gedrag. Onderzoek wijst uit dat 
assessment centers een van de meest valide manieren zijn voor de selec-
tie en identificatie van competenties (Smit et al., 2006). De systematische 
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en objectieve identificatie van gedrag en onderliggende factoren (zoals  
persoonlijkheid) in assessment centers kan gebruikt worden voor selectie, 
ontwikkeling, carrièremanagement, succession planning en training, en 
geeft relevante en betrouwbare informatie voor het creëren van een ro-
buust persoonlijk ontwikkelingsplan.

Het doel van het programma bepaalt of het een assessment center of  
development center is. De twee programma’s kunnen als twee uitersten op 
een continuüm gezien worden. Een assessment center resulteert in een 
ja/nee-advies, bijvoorbeeld: personeel wel of niet aannemen, wel of geen 
promotie naar een zwaardere leidinggevende functie, wel of geen training 
voor verdere individuele ontwikkeling of deelname aan een management 
development programma. Om tot een gefundeerd en valide advies te ko-
men wordt aan het ontwerp van een assessment center veel aandacht be-
steed. De simulaties worden gekozen op basis van de competenties en het 
competentieniveau dat is vereist in de functie of in het functietraject waar-
voor de deelnemer opteert. Ook worden cognitietests geselecteerd en per-
soonlijkheidsvragenlijsten ingezet om te kunnen bepalen of de deelnemer 
kleine discrepanties tussen de gewenste en de vereiste competentie kan 
overbruggen in de functie.
Een development center is uitsluitend gericht op ontwikkeling. De kern van 
het development center vormt het verkennen van ontwikkelbehoeften en 
het vaststellen van de mogelijkheden tot het verwerven van specifieke ken-
nis, vaardigheden en competenties bij medewerkers in het licht van de hui-
dige of toekomstige functies. Een development center houdt zich dus bezig 
met de vraag hoe de kloof − het geconstateerde gat − tussen beoogd func-
tioneren en huidig competentieniveau valt te overbruggen. Daarom is bij 
een development center steeds sprake van een koppeling met scholing, 
opleiden, coaching, zelfstudie, enzovoort. Een dergelijk ontwikkelingstraject 
kan een redelijk lange periode beslaan. Het development center vormt 
daarin een ankerpunt met als doel om periodiek vast te stellen welke vor-
deringen zijn gemaakt; dit in tegenstelling tot het vaak eenmalige karakter 
van een assessment center. Bij een development center is het mogelijk om 
coaching en directe feedback in het programma te integreren. Zo wordt in 
een development center analyse van ontwikkelbehoeften gecombineerd 
met het aanbieden van een rijke leerervaring, waarmee de deelnemer zijn 
zelfinzicht en zijn vaardigheden versterkt.

8.3.3 360 graden feedbackinstrumenten
Online 360 graden feedbackvragenlijsten − ook wel multi-rater feedback-
instrumenten genoemd − zijn separaat of als aanvulling op een assessment 
een waardevolle bron van informatie om de persoonlijke ontwikkeling rich-
ting en vorm te geven. Aan de hand van een set gedragsbeschrijvingen die 
gescoord worden en een aantal open vragen voor kwalitatieve observaties, 
wordt in kaart gebracht hoe anderen het gedrag van het individu beoordelen 
ten opzichte van de zelfbeoordeling. Hiervoor kunnen de manager, collega’s, 
klanten en/of medewerkers bevraagd worden. Het is van belang dat de ge-
selecteerde beoordelaars regelmatig samenwerken met het individu, om 
een valide beoordeling te kunnen geven van het gedrag en het functioneren 
van het individu.
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Onderzoek (Van Beirendonck, 2010) toont aan dat in 60% van de resulta-
ten verschillen te zien zijn tussen de zelfevaluatie en de beoordelaars. 
Deze verschillen geven het individu de gelegenheid om verder te onderzoe-
ken hoe anderen het gedrag waarnemen en waar de discrepantie vandaan 
komt. In sommige literatuur worden deze verschillen aangeduid als pro-
bleem, omdat het negatieve reacties zou opwekken. Dit wordt ondervangen 
door in het proces te verankeren dat de resultaten altijd teruggekoppeld 
worden door een ervaren gesprekspartner. In deze terugkoppeling worden 
de resultaten bekeken en geanalyseerd, kan weerstand besproken en weg-
genomen worden, en krijgt de medewerker tips bij het vertalen van de resul-
taten naar ontwikkelingsdoelstellingen en -acties. Naast de individuele te-
rugkoppeling wordt dringend geadviseerd om de resultaten met de manager 
te delen. Dit kan aangemoedigd worden in de individuele terugkoppeling. 
360 graden feedbackvragenlijsten kunnen bij development centers ingezet 
worden voor het in kaart brengen van ontwikkelbehoeften, zoals het meten 
van toename in effectiviteit na een periode van ontwikkelacties.

8.3.4 Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan 
(POP)

Meer vanuit een strategisch perspectief bekeken staat bij het opstellen van 
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) de koppeling tussen assessment 
en ontwikkeling, en het vinden van een match (het contract) tussen compe-
tenties en het potentieel om door te groeien van de medewerker centraal. 
Vanuit een gemeenschappelijk idee over verdere ontwikkeling en inzetbaar-
heid ontstaat tussen het management en de medewerker het plan om te 
investeren in opleiding en ontwikkeling, onderbouwd door de inzet van goe-
de ‘metingen’/assessments die de voortgang in ontwikkeling monitoren. De 
samenhang tussen ontwikkeling en assessment garandeert als het ware 
het bereiken van de gestelde ontwikkelingsdoelen (Grit et al., 2008).

Op basis van de matching tussen organisatiedoelen en de inzichten in ei-
gen gedrag kan een concreet persoonlijk ontwikkelingsplan worden opge-
steld (Arets et al., 2004).
Een persoonlijk ontwikkelingsplan richt zich op het versterken van kwalitei-
ten voor de huidige functie en op het versterken van competenties en het 
vergroten van ervaring en kennis voor een andere rol of groeitraject. Het 
plan omschrijft de ontwikkelacties die worden ingezet om het gewenste 
competentiegedrag te ontwikkelen. Bronnen voor het opstellen van het 
POP zijn bijvoorbeeld de resultaten uit de verschillende assessmenttech-
nieken.
In het plan wordt vaak opgenomen:
• welke nieuwe competenties moeten worden verworven;
• welke acties daartoe moeten worden ingezet;
• op welke wijze de acties leiden tot groei of ontwikkeling van  

competentie;
• nieuwe taken op gedragsniveau die de medewerker zal beheersen in 

een bepaalde periode;
• de gewenste ondersteuning en faciliteiten die nodig zijn om de doelen 

(targets) te bereiken (de gewenste inzet van anderen daarbij).

persoonlijk  
ontwikkelings
plan (pOp)
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Zo’n plan kan de volgende vorm hebben (zie figuur 8.7).

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Wat zijn mijn sterke punten?

Aan welke functionele/gedragscompetenties en ervaringen wil ik werken? 
Het kan hierbij gaan om zowel het verder ontwikkelen van sterke punten als het werken aan verbeterpunten. 
1.

Welke acties moet ik ondernemen om mijn
ontwikkelingsdoelen te bereiken? Denk eraan: 70%
van het leren vindt plaats op de werkvloer, 20% door
het leren van anderen (coaching) en 10% via formele
traingen. 

Welke ‘droomrol’ wil je uiteindelijk bereiken? 
(Voorbeelden: Ik wil een expert worden op het gebied
van …, Ik wil uiteindelijk leidinggeven aan …, Ik wil
een ambassadeur/rolmodel worden voor …) 

Voortgang volgens + inzichten van
medewerker: 
Datum: 

Opmerkingen van manager: 
Datum: 

Hoe verwacht ik dat mijn carrière zich de
komende jaren zal ontwikkelen? (Denk na over de
korte, middellange en lange termijn) 

Hoe weet ik of ik doelen heb bereikt en in
welk tijdsbestek? Denk aan werkresultaten,
veranderingen in gedrag, enz.
Maak je doelen SMART (specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch en tijdgebonden). 

2.
3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Wat zijn mijn verbeterpunten?

Naam:

Manager:

1 Zelfreflectie (gebaseerd op de inzichten uit feedback)

2 Ontwikkelingsdoelen

3 Carrièredoelen

4 Ons ontwikkelingsgesprek – Voortgang ontwikkelingsdoelen

Functie, afdeling:

Datum: 

FIGUUR 8.7  Voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Bron: FrieslandCampina (Schellekens -van Hees & Gorter, 2021)

Dit diagnosegedeelte wordt aangevuld met geselecteerde interventies of 
opleidingacties om te werken aan de eigen ontwikkeling gedurende een be-
paalde periode. De bedoeling is aan beide partijen duidelijk te maken waar 
een inspanningsverplichting wordt verwacht. Hoewel de term persoonlijk 
ontwikkelingsplan suggereert dat het een individuele of persoonlijke zaak 
betreft, is dit niet het geval. Het succes hangt af van enerzijds de directe 
betrokkenheid van zowel management als medewerker en anderzijds van 
een transparante koppeling tussen assessment en ontwikkeling gedurende 
het ontwikkelingstraject (Arets et al., 2004).
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§  8.4 De rol van technologie bij de analyse van 
leerbehoefte en performance assessment

Eén van de grote uitdagingen bij het analyseren van leerbehoeften en het 
assessen van performance is dat dit traditioneel een arbeidsintensief pro-
ces is voor L&D-professionals. Het gaat hierbij namelijk om het verzame-
len, analyseren, interpreteren en rapporteren van veel gegevens. Daarom 
maken veel organisaties gebruik van verschillende technologieën om deze 
processen te automatiseren aangezien ze hierdoor efficiënter kunnen wer-
ken en over betere informatie zullen beschikken. HR-technologiebedrijven 
bieden een breed scala aan software-oplossingen aan op het gebied van 
onder meer het:
• assessen van de leerbehoeften;
• samenstellen van een competentie bibliotheek;
• bepalen van competentie profielen;
• assessen van individuele-, teams- en organisatie-compententies;
• trapsgewijs toedelen van organisatiedoelstellingen naar teams en indivi-

duen;
• bijhouden van het behalen van individuele doelen;
• ontwikkelen van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s);
• verzamelen van performance- en ontwikkelingsfeedback waarbij gebruik 

wordt gemaakt van 360 feedback tools.

In figuur 8.8 is een gedigitaliseerd proces weergegeven van het assessen 
van competenties tot en met het aanbieden van ontwikkelingsprogramma’s.

FIGUUR 8.8  Gedigitaliseerd proces voor het assessen van competentie-gaps

@

1  Doe een zelf-scan
2  Vraag 360° feedback

3  Verzamel de feedback
5  Selecteer ontwikkelings-
programma's 

4  Vergelijk de resultaten

Assessment
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Er worden de volgende fasen onderscheiden:
1 Doe een zelf-assessment.
2 Vraag 360 graden feedback.
3 Verzamel de feedback.
4 Vergelijk de resultaten.
5 Selecteer ontwikkelingsprogramma’s.

Een dergelijk model is te gebruiken bij organisaties die zelf een competentie-
model hebben ontwikkeld dat is opgenomen in een softwareapplicatie die 
bekeken kan worden zowel op een smartphone en laptop. De eerst fase is 
een zelf-assessment waarbij een professional kan aangeven in welke mate 
zij/hij bepaalde competenties beheerst. Vervolgens nodigt de persoon men-
sen uit met wie hij/zij regelmatig werkt om feedback te krijgen over het ni-
veau waarop competenties worden beheerst. Het gaat hierbij om direct re-
ports, collega’s, direct leidinggevenden en mogelijk klanten en/of partners. 
In veel software-applicaties wordt deze feedback anoniem gegeven. Alle in-
formatie wordt verzameld en in bijvoorbeeld in een zogenaamd ‘spindiagram’ 
weergegeven. Dit diagram toont en vergelijkt de zelf-assessment scores op 
de verschillende competenties met de gemiddelde feedback scores van de 
personen die de 360 graden feedback hebben gegeven. Het verschil tus-
sen de eigen score en de 360 score is de ‘competentie-kloof’. Tenslotte 
stelt de softwareapplicatie een aantal ontwikkelingsmogelijkheden en/of 
cursussen voor die door de persoon kunnen worden geselecteerd om zich 
te ontwikkelen en om de competentie-kloof te verkleinen. 

Naar verwachting zullen er veel nieuwe softwareapplicaties worden ontwik-
keld die L&D-professionals kunnen inzetten bij de analyse van leerbehoef-
ten en performance assessment.

competentie
model

Spindiagram
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Samenvatting

• De opleidingsnoodzaak van het vraagstuk kan worden geïdentificeerd 
door:
–  definitie van het performanceprobleem in relatie tot de veranderde en 

gewenste performance, organisatiedoelen en werkomstandigheden.
–  assessment van de huidige performance (benodigde capaciteiten en 

competenties) in relatie tot de veranderde en gewenste performance, 
organisatiedoelen en werkomstandigheden.

• Het performanceprobleem en de oorzaken daarvan dienen te worden  
gedefinieerd aan de hand van een analyse op drie dimensies:
1 organisatie
2 functie, taak en gewenst gedrag
3 doelgroep

• Competenties zijn waarneembare gedragingen die voorwaarde zijn voor 
succesvol functioneren in een bepaalde functie, met onderliggend indivi-
duele vaardigheden, kennis en attituden. Met assessments wordt in 
kaart gebracht waar medewerkers staan ten opzichte van datgene wat 
er in de functie gevraagd wordt.

• Assessment- en development centers worden ingezet om met behulp 
van geschikte oefeningen − zoals simulatieoefeningen − informatie te 
verkrijgen over personen. Online 360 graden-feedback-vragenlijsten zijn 
separaat of als aanvulling op een assessment een waardevolle bron van 
informatie om de persoonlijke ontwikkeling richting en vorm te geven.

• Bij het interpreteren en gebruiken van assessmentresultaten ligt in toe-
nemende mate de nadruk op positieve psychologie.

• Een persoonlijk ontwikkelingsplan bevat de ontwikkelacties die worden 
ingezet om het gewenste competentiegedrag te ontwikkelen, waarmee 
het meeste rendement kan worden behaald voor een verbeterde  
performance.

• Er zijn veel mogelijkheden om technologische applicaties in te zetten 
voor het vergroten van de efficiency van de analyse van leerbehoefte en 
performance assessment.

304 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES



 ANALYSE VAN LEERBEHOEFTE EN PERFORMANCE ASSESSMENT  305

8

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Verder lezen

Arets, J., Jennings, C., & Heijnen, V. (2015). 70:20:10 − Naar 100% Performance. 
Maastricht: Sutler Media.

Deen, E., Rondeel, M., & Kessels, J. (2017). Opleidingskunde: Leren in het werk, rond het 
werk, voor het werk. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

Gielen, S., Dochy, F., & Dierick, S. (2003). Evaluating the consequential validity of new 
modes of assessment: the influence of assessment on learning, including pre-, post-, 
and true assessment effects. In: Segers, M., Dochy, F., & Cascallar, E. (Eds.), 
Optimising New Modes of Assessment: In Search of Quality and Standards (pp. 37-54). 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Grit, R., Guit, R., & Van der Sijde, N. (2008). Competentiemanagement. Persoonlijk 
ontwikkelplan. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Lievens, F., & Schollaert, E. (2008). Naar een nieuwe generatie assessment. Een open boek 
over situationele tests. Baarn: Nelissen.

Rogers, E.M., & Van Dam, N.H.M. (2015). De verandering begint bij jou! Positieve 
Psychologie in de Praktijk. Amsterdam: Business Contact.

Spencer, L.M., & Spencer, S.M. (1993). Competence at work. Models for superior 
performance. New York: John Wiley & Sons.

Ruijters, M., Schut, R., & Simons, R. (2021). Canon van Leren & Ontwikkelen. Amsterdam: 
Boom Uitgevers.

Van de Berge, W., Daas, R., Dijkstra, A., & Ooms, T. (2015). Investeren in skills en 
competenties. Amsterdam: Pallas Publications.

Van Dam, N.H.M. (2020). Leren & Ontwikkelen in het Digitale Tijdperk. Alphen a/d Rijn: 
Vakmedianet

Zwaal, W. & Eringa, K. (2006). Toetsen van competenties. In: Van Berkel, H., & Bax, A., 
Toetsen in het hoger onderwijs (pp.277-293). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

 ANALYSE VAN LEERBEHOEFTE EN PERFORMANCE ASSESSMENT  305



306 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES



©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

  307

9

9 
Instructional design:  
leerinterventies ontwerpen 
en ontwikkelen
Eric Mooijman

9.1 Leertheorieën en ontwerpbenadering
9.2 Kenmerken van een goed ontwerp
9.3 Ontwerpprocessen en instructional design-modellen
9.4 Ontwerpen met authoring tools
9.5 Rapid instructional design
9.6 Ontwerpen op basis van 70:20:10 en vijf Moments of Need
9.7 Herontwerp van de fysieke klas naar een virtuele classroom

Iedere leer- en ontwikkelingsactiviteit − of het nu gaat om een ‘eenvoudige’ 
training of workshop of om geavanceerde e-learnings of serious games − is 
ooit ontworpen en ontwikkeld. Soms is daarbij expliciet gebruikgemaakt 
van een ontwerpmodel, maar er kan ook gewerkt zijn op basis van een 
pragmatische ontwikkelaanpak. In dit hoofdstuk besteden we aandacht 
aan het ontwerpen en ontwikkelen van leerinterventies, ook wel instructio-
nal design genoemd. We staan stil bij de belangrijkste leertheorieën en 
ontwerpbenaderingen die ten grondslag liggen aan de modellen en we pre-
senteren enkele ontwerpprocessen en instructional design-modellen. We 
gaan in op de aanpakken met een stap-voor-stapaanpak en lineaire ‘water-
val-aanpak’. Maar we bespreken ook versnelde, zogenaamde rapid develop-
ment-aanpakken, waarbij gewerkt wordt met prototypes die via iteratieve 
sprints worden getoetst en doorontwikkeld. Verder wordt het ontwerpen en 
ontwikkelen van digitale leermiddelen toegelicht, waarbij gebruik wordt ge-
maakt van zogenaamde authoring tools. Verder is er aandacht voor het ont-
werpen van leermiddelen op basis van de 70:20:10 aanpak van Jennings 
en de daaraan gerelateerde Five Moments of Need ontwerpbenadering van 
Bob Mosher en Conrad Gotfredson. Tenslotte biedt het hoofdstuk een aan-
pak om opleiden via een fysieke klas te transformeren naar een virtuele 
classroom.
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§  9.1 Leertheorieën en ontwerpbenadering

Binnen het vakgebied van L&D is veel aandacht voor onderwijskundig of op-
leidingskundig ontwerpen, ook wel instructional design (ID) of instructional 
systems design (ISD) genoemd, en voor een snelle variant van ontwerpen: 
rapid development of rapid prototyping. Het aantal studies over ontwerpen 
en instructional design en het aantal ontwerpmodellen dat sinds de jaren 
50 van de vorige eeuw is ontwikkeld, is zo groot dat het bijna onmogelijk is 
een volledig overzicht ervan te bieden. Branch & Dousay (2015) noemen in 
hun handboek al 34 ontwerpmodellen en aanpakken. Wij zullen ons beper-
ken tot een aantal veel toegepaste Angelsaksische aanpakken en een ont-
werpbenadering die haar oorsprong vindt in Nederland.

Er worden diverse definities van ontwerpen of instructional design gehan-
teerd. Veel definities verwijzen naar onderliggende leertheorieën, naar de 
wijze waarop het leren plaatsvindt, naar de betrokkenen bij het proces (ont-
werpers, maar ook lerenden), naar de aanpak (systematisch versus ad hoc 
en pragmatisch), naar de rol van de ontwerper (objectief analist versus be-
trokken artiest) en ten slotte naar de rol en inzet van leertechnologie bij het 
ontwerpen. We beschouwen instructional design (ID) of instructional sys-
tems design (ISD) als de wetenschap én de kunst van de systematische 
ontwikkeling van leerinterventies met behulp van leertheorieën, leerprinci-
pes en theorie van instructional design, om ervoor te zorgen dat zowel het 
ontwerpproces als het ontwerp voldoet aan hoge en navolgbare kwaliteitsei-
sen, met als doel om medewerkers bekwaam en competent te maken voor 
nieuwe gestelde eisen. Het betreft het totale proces van probleemanalyse 
tot leerdoelen doelgroepanalyse, het ontwerp en de ontwikkeling van de 
leerinterventies, het testen ervan en de evaluatie van de gestelde doelen 
en van het totale programma. Tevens omvat instructional design het betrek-
ken van opdrachtgever, management, HR en L&D, lerenden en andere sta-
keholders alsmede het projectmatig sturen van het totale creatieproces.

Veel ontwerpprocessen of instructional design-modellen kennen hun  
oorsprong in leertheorieën die sinds het midden van de vorige eeuw zijn 
ontwikkeld. Daarnaast worden ontwerpaanpakken en instructional design-
modellen beïnvloed door verschillende ontwerpbenaderingen. In de volgen-
de twee subparagrafen wordt een aantal leertheorieën en een aantal  
ontwerpprocessen en -modellen uitgewerkt.

9.1.1 Leertheorieën
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw zijn diverse (psychologische) leerthe-
orieën en inzichten ontwikkeld die het leren door volwassenen proberen te 
verklaren. Wij besteden aandacht aan zes leertheorieën en twee inzichten 
in het leren door volwassenen, namelijk de leerstijlen van Kolb en de taxo-
nomie van leerdoelen van Bloom.
We beginnen met de leertheorieën. Een leertheorie beschrijft vanuit psy-
chologisch perspectief wat er cognitief, mentaal en/of emotioneel gebeurt 
bij lerenden als zij leren. In tabel 9.1 zijn zes verschillende leertheorieën 
kort getypeerd, met als meest recente theorie het Connectivisme van Sie-
mens (2005) en Downes (2012, 2019), waarbinnen de lerende via een  
actief sociaal proces in interactie met anderen én met gebruik van netwer-
ken en technologie, kennis verzamelt om toe te passen in een authentieke 
context. Zie voor uitgebreide toelichting op de leertheorieën onder meer 

Instructional 
design (ID)

Instructional 
systems design 
(ISD)

leerstijlen van 
kolb

leertheorie
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het belangrijke en goed gedocumenteerde handboek De canon van het  
leren (Ruijters & Simons, 2017), Khalil & Elkhider (2016), Kessels & Poell 
(2011), Ertmer & Newby (2013) en Deen et al. (2017).

TABEL 9.1 Overzicht leertheorieën

Behaviorisme  
(o.a. Skinner, 1954)

Leren is vooral gericht op het aanleren van nieuw gedrag. Leertrajecten bieden de 
lerende (vereenvoudigde) stappenplannen, die in steeds complexer wordende settings 
worden verfijnd. Het nieuw aangeleerde gedrag wordt via incentives gestimuleerd en 
gewaardeerd. Leermethoden zijn: demonstraties, oefeningen, geprogrammeerde  
instructies en stappenplannen gecombineerd met feedback. Het belonen van het 
nieuwe gedrag is belangrijk.

Cognitivisme  
(o.a. Gagné, 1965 en 
Bloom, 1956)

Leren is gericht op het aanbieden van nieuwe kennis en het leren opslaan, verwer-
ken en oproepen van deze kennis voor de toepassing ervan in nieuwe situaties of 
contexten. Eerder opgedane leerervaringen en kennis worden benoemd om kennis-
verwerking te beïnvloeden. Leermethoden zijn: inzet van voorbeelden, uitleg,  
oefeningen met feedback en het leren oplossen van problemen.

(Sociaal-) constructi-
visme (o.a. Vygotsky, 
1934; maar heront-
dekt vanaf 1960-
1980)

Leren gaat uit van de inzet van de lerende bij het zelf inrichten of construeren van 
het leerproces. De lerende kiest eigen leerdoelen, leerstrategieën en ontwerp van 
de leerinterventie. Het sociaal-constructivisme legt nadruk op het sámen en in ver-
binding leren en collaboreren. Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze ge-
construeerd, waarbij men invloed ondergaat van reacties van anderen en de sociale 
omgeving.
Leermethoden zijn: coaching bij het leerproces, projecten met anderen, papers 
schrijven, praktijkoefeningen gevolgd door reflectie. Kennis wordt aangeboden  
in combinatie met de context en de werksituatie, in verschillende formats en op  
verschillende abstractieniveaus.

Humanisme  
(o.a. Maslow, 1943)

Leren is gericht op het realiseren van vrijheid, zelfverwezenlijking en persoonlijke 
eigenwaarde. Zelfverwezenlijking of zelfrealisatie vormt de top van de piramide van 
Maslow.
Volgens Maslow zijn veel mensen echter gefrustreerd geraakt omdat zij hun lagere 
behoeften (zoals lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid) niet ontstijgen. 
Daarnaast zijn volgens Maslow veel mensen bang om zich te ontwikkelen, omdat ze 
dan in nieuwe situaties terechtkomen die ze (mogelijk) niet aan kunnen.
Leermethoden zijn gericht op het coachen van de lerende om los te komen van  
lagere niveaus en het aanreiken van stimulerende leeromgevingen die sterk zijn  
toegesneden op individuele behoeften van de lerende.

Pragmatisme  
(o.a. Kolb, 1984, Argy-
ris & Schön, 1978)

Leren gebeurt voornamelijk door proberen, ervaren en doen, gevolgd door reflectie 
en internalisatie van de leerervaringen. Hierbinnen is ook aandacht voor het  
definiëren van competenties en het ontwikkelen ervan.
Leermethoden zijn: praktijkoefeningen, het proefondervindelijk toetsen van de  
theorie in de praktijk en problemen oplossen. Reflectie leidt tot inzicht in het verloop 
van leerprocessen (het zogenaamde meta-leren).

Relational frame  
theory (RFT) 
 (o.a. Hayes & Dermot  
Barnes- Holmes, 2001)

Leren gebeurt door het vermogen van mensen om verbanden te leggen tussen theo-
rie en praktijk, en tussen een praktijksituatie en nieuwe, onbekende situaties. Dit 
wordt ‘afgeleid leren’ genoemd, waarbij het niet meer nodig is dat mensen direct 
een verband ervaren. De RFT-leertheorie is een ‘recente’ doorontwikkeling van het 
behaviorisme en de inzichten van Skinner.

Connectivisme  
(Siemens, 2004/ 
Downes 2012, 2019)

Leren gebeurt door het vergaren van kennis via (leer)netwerken en met behulp van 
technologie en social media om die netwerken te benaderen en te ontsluiten. Een 
leernetwerk bestaat uit entiteiten en verbindingen tussen de entiteiten (connecties). 
Entiteiten kunnen personen, groepen, boeken, computers en alle andere informatie-
bronnen en informatiedragers zijn. De pijpleidingen zijn daarbij nog belangrijker dan 
de content die er doorheen stroomt. Binnen de pijpleidingen blijft de content name-
lijk groeien. De lerende moet dus vooral het vermogen hebben om kenniselementen 
die in de kennisbronnen en kennisdragers aanwezig zijn te beoordelen en met elkaar 
te verbinden.
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Na dit overzicht van een aantal veel gehanteerde leertheorieën bij instructi-
onal design staan we nu stil bij twee principes betreffende het leren van 
volwassenen die van invloed zijn op ontwerpprocessen: de leerstijlen van 
Kolb en leerpreferenties, en de taxonomie van leerdoelen van Bloom.

Leerstijlen van Kolb
Vanuit het inzicht dat leren betrekking heeft op het realiseren van duurza-
me gedragsveranderingen, heeft Kolb (1984) een model voor ervaringsle-
ren ontwikkeld dat bekend is geworden als de leercyclus van Kolb en de 
leerstijlen van Kolb.

De eigen ervaring vormt vaak de basis voor het verwerven van nieuwe ken-
nis en vaardigheden. De leertheorieën zijn dan ook gebaseerd op het aan-
sluiten bij eerdere ervaringen of voorkeuren in het leren die volwassenen 
hebben. De leercyclus van Kolb bevat twee dimensies die figuurlijk zijn voor 
te stellen als een horizontale en een verticale as, waarbij twee leeroriënta-
ties worden weergegeven.
1 Van concrete ervaring naar abstracte conceptualisering. Dit betreft de 

mate waarin de persoon een voorkeur heeft om zijn leerproces te base-
ren op concrete ervaringen (kennen) of op analyserende begrippen en 
abstracte generalisaties (weten).

2 Van passieve waarneming naar actief experimenteren. Dit betreft de 
mate waarin de persoon een voorkeur heeft voor het kijken naar en re-
flecteren op deze ervaring (passief) of voor het daadwerkelijk uitvoeren 
en toepassen van deze ervaring in de praktijk (actief).

Op grond van dit schema onderkent Kolb vier leerstijlen:
• de convergeerder of beslisser (met nadruk op de dimensies abstract  

en actief);
• de divergeerder of beschouwer (met nadruk op de dimensies concreet 

en passief);
• de assimilator of denker (met nadruk op de dimensies abstract en  

passief);
• de accomodator of doener (met nadruk op de dimensies actief en  

concreet).

De door Kolb (1984) onderkende leerstijlen zijn dus combinaties van de 
twee genoemde leeroriëntaties. Deze vier leerstijlen wisselen elkaar af en 
vullen elkaar aan, afhankelijk van onder andere de feitelijke leersituatie en 
de vroegere leerervaringen. De cyclus van een volledig (ideaaltypisch) leer-
proces bestaat uit het doorlopen van alle vier de fasen (leerstijlen), waarbij 
de start ligt bij de concrete ervaring, maar waarbij het ook mogelijk is om 
met elk van de vier leerstijlen te beginnen. Volgens Kolb doorlopen mensen 
deze leerfasen met verschillende leerstijlen en hebben ze voorkeuren voor 
bepaalde leerfasen. Zo zal de een zich meer aangetrokken voelen tot de 
fase van het abstraheren, terwijl de ander meer kan met het concreet ver-
zamelen van informatie tijdens een leerproces. Het leidt er in ieder geval 
toe dat een persoon een voorkeur zal ontwikkelen om de een of andere 
fase van het leerproces meer of minder te benadrukken. De vier leerstijlen 
van Kolb zijn weergegeven in figuur 9.1.

leercyclus van 
kolb

leerstijlen
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Accommoderen
‘Doener’

Concrete ervaring (kennen)

Abstracte concepten en 
generalisaties (weten)

Actief:
toepassen en
experimenteren

Passief:
observeren

en re�ecteren

Divergeren
‘Beschouwer’

Convergeren
‘Beslisser’

Assimileren
‘Denker’

FIGUUR 9.1  De vier leerstijlen volgens Kolb

Het ideaaltypische leerproces ziet er volgens Kolb als volgt uit:
1 Leren begint met een directe ‘hier en nu’-ervaring. Concrete ervaringen 

vormen het startpunt voor zinvol leren. De nieuwe kennis kan immers 
worden gekoppeld aan reeds bestaande ervaringen, ermee worden  
geconfronteerd of ertegen worden afgezet. Dit geeft aanleiding tot een 
zogenaamd leerconflict, waarbij de persoon een nieuwe leerinteresse 
oproept omdat men het ‘nieuwe’ wil opnemen in of in overeenstemming 
wil brengen met de eigen (al bestaande) ervaringen.

2 Na het ondergaan van de ‘conflictervaring’ ondervindt men de noodzaak 
om aanvullende of nieuwe informatie te verzamelen, om gegevens te 
verzamelen of om te observeren en te onderzoeken of de ‘conflicteren-
de’ ervaringen opgelost kunnen worden.

3 Op grond van de zelf ondervonden kennisverzameling wordt het mogelijk 
om eigen ideeën en oplossingen te formuleren, waardoor men het leer-
conflict of probleem beter leert begrijpen, verklaringen weet te geven of 
nieuwe kennis ermee kan verbinden. Dit leidt uiteindelijk tot het leren 
van de nieuwe begrippen en het uitbreiden van de eigen kennis- en  
ervaringsbasis.

4 De laatste leerfase is gericht op het veranderen van het eigen gedrag, 
rekening houdend met de nieuw opgedane ervaringen door te kijken of 
de nieuwe kennis werkt in de praktijk.

Ontwikkelaars kunnen met de kennis van leerpreferenties en leerstijlen 
hun ontwerpen voor leerinterventies optimaal afstemmen op verschillende 
doelgroepen. Enerzijds door uit te gaan van de leerstijl die een persoon 
vertoont, anderzijds door een leersituatie zo in te richten dat zo veel moge-
lijk aan deze leerpreferenties tegemoet wordt gekomen c.q. deze aange-
sproken worden.

Taxonomie van Bloom
Het tweede leerconcept dat we bespreken, is de taxonomie van Bloom. 
Bloom heeft een ordening of taxonomie van leerdoelen geformuleerd, die 
vaak als richtlijn wordt gebruikt voor het ontwerpen van leeractiviteiten. In 
zijn taxonomie worden zes niveaus onderscheiden: onthouden, begrijpen, 
toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Deze leerdoelen zijn in te de-
len in drie domeinen: het cognitieve of kennisgerichte domein, het affec-
tieve of houdingsgerichte domein en ten slotte het psychomotorische of 

Ideaaltypisch 
leerproces

Taxonomie van 
Bloom
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handelingsgerichte domein. De leerdoelen lopen op in complexiteit: van 
leerdoelen van lagere orde (zoals herinneren en begrijpen), naar leerdoelen 
van hogere orde (zoals evalueren en creëren). De niveaus dienen om een 
onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waarop een 
beroep wordt gedaan. Er wordt hiermee echter niet per se een volgorde 
voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. Bij 
een kwalitatief goede leerinterventie worden in ieder geval meerdere soor-
ten leerdoelen aangesproken (Munzenmaier & Rubin, 2013). In figuur 9.2 
is de taxonomie van Bloom weergegeven.

assemble, construct, create, design,
develop, formulate, write

appraise, argue, defend, judge, select,
support, value, evaluate

appraise, compare, contrast, criticize,
differentiate, discriminate, distinguish,
examine, experiment, question, test

choose, demonstrate, dramatize,
employ, illustrate, interpret, operate,
schedule, sketch, solve, use, write

classify, describe, discuss, explain,
identify, locate, recognize, report,

select, translate, paraphrase

de�ne, duplicate, list, memorize,
recall, repeat, state

Creating Can the student create a new
product or point of view?

Can the student justify a stand
or decision?

Can the student distinguish
between different parts?

Can the student use information
in a new way?

Can the student explain ideas or
concepts?

Can the student recall or
remember the information?

Evaluating

Analyzing

Applying

Understanding

Remembering

FIGUUR 9.2  Taxonomie van Bloom

Bron: pcs2ndgrade.pbworks.com

9.1.2 Ontwerpbenaderingen
Binnen het vakgebied van ontwerpen zijn behalve de verschillende leertheo-
rieën ook diverse ontwerpbenaderingen of ontwerpprincipes te onderkennen 
die van invloed zijn op het ontwerpen van leerinterventies en de toepassing 
van ontwerpmodellen (Rondeel et al., 2012; Visscher-Voerman & Gustafson, 
2004). Een ontwerpbenadering beschrijft de wijze waarop ontwerpers keu-
zes maken in het ontwerpproces en hoe ze daarbij de beschikbare middelen 
inzetten. Een ontwerpbenadering kan de lerende centraal stellen of juist het 
leerproces, kan uitgaan van maximale inzet van leertechnologie en simula-
ties of juist van action learning en learning on the job. Een ontwerpbenade-
ring kan ook veel nadruk leggen op een artistieke vormgeving van het leer-
traject in plaats van een puur functionele en efficiënte vormgeving.
De ontwerpbenadering weerspiegelt vaak de visie van de ontwerper op le-
ren en leerprocessen op de wijze waarop leertheorieën worden ingezet en 
op de wijze waarop stakeholders van het leertraject worden betrokken.
Door een of meerdere ontwerpprincipes te hanteren zet de ontwerper en 
ontwikkelaar als een architect of kunstenaar zijn handtekening of signatuur 
op zijn ontwerp. Zo kan men dus de ontwerper herkennen. We staan hier 
stil bij een selectie van ontwerpbenaderingen.

Ontwerp
benaderingen
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Ontwerpbenaderingen die een oorsprong kennen in leertheorieën zijn  
onder meer de behavioristische, de cognitivistische en de constructivisti-
sche ontwerpbenadering (zie o.a. Kessels & Grotendorst, 2011; Ertmer & 
Newby, 2013).

De behavioristische ontwerpbenadering gaat erg uit van het aanleren en 
het stimuleren van concreet gedrag in bepaalde situaties en het teweeg-
brengen van gedragsverandering. De leertrajecten bieden de lerende (ver-
eenvoudigde) stappenplannen, die in steeds complexer wordende settings 
worden verfijnd. Het nieuw aangeleerde gedrag wordt via incentives en  
beloningen gestimuleerd en gewaardeerd. De leerinterventie omvat vaak 
demonstraties van het nieuwe gedrag door de trainer, het nadoen door de 
lerende, gevolgd door het verstrekken van feedback door de trainer, waar-
na de lerende de vaardigheid weer opnieuw uitvoert. Deze benadering 
wordt ook wel geassocieerd met ‘het programmeren van gedrag door condi-
tioneren en drillen’ (Kessels en Grotendorst, 2011), maar is in veel leer-
praktijken toch nog een gangbare vorm van leren, tegenwoordig steeds 
meer gefacilieerd door digitale leervormen zoals serious games, inclusief 
componenten van augmented reality.

De cognitivistische ontwerpbenadering legt veel nadruk op de wijze waarop 
lerenden omgaan met het opslaan, het verwerken en het oproepen van 
kennis voor de toepassing ervan in nieuwe situaties of contexten. Ook is er 
aandacht voor de wijze waarop eerder opgedane leerervaringen en kennis 
deze kennisverwerking kunnen beïnvloeden. Bij het leren volgens deze be-
nadering is veel aandacht voor de inzet van voorbeelden, uitleg, oefeningen 
met feedback en voor het leren oplossen van problemen. Daarnaast wordt 
de lerende geleerd om diverse leerstrategieën in te zetten voor verschillen-
de situaties en wordt veel waarde gehecht aan het geheugen en het ont-
houden van essentiële kennis. De benodigde kennis wordt via heldere 
structuren, taxonomieën of hiërarchieën waarin relaties tussen kennis hel-
der worden gemaakt, aangeboden aan de lerende, die daarmee zijn men-
tale structuren kan aanspreken, stimuleren en versterken. De lerende 
wordt actief betroken bij het leerproces en wordt in stimulerende leer-werk-
omgevingen gebracht om het geleerde toe te passen.

De constructivistische ontwerpbenadering gaat uit van de inzet van de le-
rende bij het zelf inrichten of construeren van het leerproces: hij kiest zijn 
eigen leerdoelen en -strategieën, en het ontwerp van de leerinterventie fa-
ciliteert de lerende daarbij. Kennis wordt niet geïsoleerd aangeboden, maar 
altijd in combinatie met de context en de werksituatie. Kennis wordt ook 
niet gestructureerd en geordend aangeboden, maar in verschillende for-
mats en op verschillende abstractieniveaus. De lerende wordt gestimu-
leerd zelf te experimenteren met de door de leerinterventie aangeboden 
bronnen en zo nieuwe ervaringen te construeren. De effecten van de con-
structivistische aanpak worden niet gemeten via examens en toetsen, 
maar door metingen van de transfer en toepassing in de werkpraktijk.

Behavioristische 
ontwerp
benadering

cognitivistische 
ontwerp
benadering

constructivisti
sche ontwerp
benadering
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§  9.2 Kenmerken van een goed ontwerp

In de voorgaande beschrijving van ontwerpbenaderingen is al impliciet aan 
bod gekomen wat een goed ontwerp is. Dat is verrassend genoeg niet per 
se een ontwerp dat voldoet aan de in de analyse gestelde ontwerpeisen of 
een ontwerp dat leidt tot een leerinterventie die zo efficiënt mogelijk de pro-
blemen op het gebied van kennis en vaardigheden bij de lerenden oplost.
Voordat we uitvoerig ingaan op de verschillende ontwerp- of instructional 
design-modellen, is het daarom goed om eerst expliciet te maken aan wel-
ke eisen een ontwerp van een L&D-interventie eigenlijk moet voldoen en 
wat als ‘een goed ontwerp’ te beschouwen is. Dat is geen eenvoudige op-
gave, omdat er enerzijds een grote verscheidenheid aan leerinterventies 
bestaat (van trainingen en workshops tot complete leergangen, e-learnings 
en serious games), en anderzijds omdat er uiteenlopende meningen zijn 
over wat een goede leerinterventie is.

Gagné, die als een van de grondleggers van het instructional design wordt 
beschouwd, stelde dat een goed ontwerp in ieder geval recht moet doen 
aan de door hem gedefinieerde negen condities voor leren, die in een  
bepaalde volgorde dienen te verlopen (Gagné, 1985). Zie voor het model 
figuur 9.3.
1 Aandacht vragen: de lerende moet erop geattendeerd worden dat hij 

gaat beginnen met een leerinterventie en dat daarvoor aandacht en  
focus noodzakelijk is.

2 Expliciteren van de leerdoelen: het moet de lerende duidelijk worden wat 
de te realiseren leerdoelen zijn en wat dus het resultaat is van de leer-
inspanning.

3 Refereren aan eerdere leerervaringen: de lerende wordt gestimuleerd na 
te denken over eerdere relevante leerervaringen en eerder opgedane 
kennis en vaardigheden die van toepassing kunnen zijn bij de nieuwe 
leerervaring.

4 Presenteren van de opzet en structuur: de lerende krijgt inzicht in de  
opzet, de structuur en het verloop van de leerinterventie, zodat hij  
coördinatie houdt over het leerproces.

5 Begeleiding bij het leren: de lerende wordt ondersteund bij het leren door 
uitleg, coaching en begeleiding bij het leerproces.

6 Stimuleren tot leren: de lerende wordt (bijvoorbeeld via vraag-antwoord-
interventies of oefeningen) gestimuleerd om te leren.

7 Feedback geven: de lerende ontvangt feedback naar aanleiding van zijn 
leerprestaties.

8 Stimuleren tot uitbreiding van leerervaringen: de lerende wordt uitgedaagd 
meer nieuw gedrag of nieuwe kennis te leren en toe te passen.

9 Versterken van toepassing en transfer: de lerende wordt gestimuleerd 
het geleerde in de bekende praktijk of in de aanstaande onbekende 
(werk) praktijk toe te passen.

goed ontwerp
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Hey
you!!!

Yesterday we
learned how

to…

This is a guide
for

performing…
You need

to…

We will now
do it on the

job…

Today we are
going to…

This is a
demonstration

of…

Now, you try
it.

We will now have
a performance

test.

FIGUUR 9.3  De leerprincipes van Gagné als proces

Bron: Gagné, 1985

Gain
attention

Inform learner
of objective

Stimulate recall
of prior

information

Present
information

Provide
guidance

Elicit
performance

Provide
feedback

Assess
performance

Enhance retention
and transfer

David Merrill (2013 & 2015) heeft een aantal kwaliteitseisen geformu-
leerd, gericht op software of courseware die is ontwikkeld voor trainings- 
en educatieve toepassingen, in de vorm van zes vraagstellingen.
1 Probleemgestuurd: Is de courseware gepresenteerd in de context van 

realistische problemen die herkenbaar zijn voor de lerende? Wordt het 
probleem gepresenteerd op taak- en op uitvoeringsniveau en in de vorm 
van een oplopende reeks van problemen?

2 Activeren eerdere leerervaringen: Stimuleert de courseware het herinne-
ren van eerder opgedane kennis en ervaringen, en wordt toepassing er-
van in de nieuwe leeromgeving gestimuleerd?

3 Structuur: Worden lerenden gestimuleerd om een of andere vorm van 
organisatie toe te passen tijdens het leerproces?

4 Feedback op datgene wat geleerd is: Geeft de courseware terug aan de 
lerende wat deze geleerd heeft en niet wat er geleerd moet worden? Is 
deze feedback van de courseware in lijn met de gedefinieerde leerdoe-
len? Stimuleert de feedback verder leren door de lerende?

5 Toepassing: Worden lerenden via de courseware gestimuleerd om het 
geleerde toe te passen bij het oplossen van problemen? Biedt de 
courseware een variëteit aan (praktijk)problemen en casussen om die 
toepassing te stimuleren? Worden lerenden daarbij steeds meer tot zelf-
standig handelen aangezet?

6 Transfer: Biedt de courseware toepassingen om het geleerde niet alleen 
in de leeromgeving toe te passen, maar ook in de praktijk en op de 
werkplek van de lerende?

Mayer beschrijft in zijn boek The Cambridge Handbook of Multimedia Learning 
(2014) een aantal principes waaraan multimediale leerinterventies moeten 
voldoen om te leiden tot een effectief en efficiënt leerproces. Volgens Mayer 
moet bij het aanbieden van informatie via multimedia (bijvoorbeeld in de 
vorm van courseware of e-learning) rekening gehouden worden met drie aan-
names (assumptions).
1 De dual channel assumption, die stelt dat mensen leren via een auditief/

verbaal kanaal (informatie bestaande uit het gesproken woord en die de 
lerende dus hoort) en een pictorieel/visueel kanaal (informatie die de 
lerende aangeboden wordt via beelden en die de lerende dus ziet). Bei-
de kanalen beïnvloeden elkaar tijdens het verwerven van die informatie.

Multimediale 
leerinterventies
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2 De limited capacity assumption, die stelt dat slechts een fractie van al-
les wat een mens via beide verwervingskanalen binnenkrijgt kan worden 
vastgehouden in het werkgeheugen.

3 De active processing assumption, die zegt dat personen een aangeboren 
neiging hebben om uit te gaan van eerdere ervaringen bij het selecteren 
en verwerken van nieuwe informatie.

Mayer heeft vervolgens op basis van deze aannames een aantal ontwerp-
principes voor digitale leermiddelen geformuleerd, die − mits goed toege-
past − leiden tot een goed ontwerp (zie tabel 9.2). In hoofdstuk 11 wordt 
meer aandacht besteed aan digitaal leren en leertechnologie.

TABEL 9.2 De ontwerpprincipes voor digitale leerinterventies volgens Mayer (2014)

Personaliseringsprincipe Gebruik een communicatieve schrijfstijl (inclusief de ik- en je-vorm) en een 
vriendelijke, menselijke stem.

Signaleringsprincipe Stuur de aandacht naar kritische en essentiële aspecten van het  
leermateriaal door extra markeringen.

Multimediaprincipe Tekst in combinatie met beeld is beter dan tekst alleen.

Ruimtelijk nabijheidsprincipe De ruimte tussen corresponderende woorden en beelden moet minimaal zijn.

Modaliteitsprincipe In combinatie met beeld is audio beter dan geschreven tekst. Dat laatste 
leidt tot overbelasting van het visuele kanaal.

Tijdelijk nabijheidsprincipe Corresponderende woorden en beelden moeten tegelijkertijd verschijnen.

Overtolligheidsprincipe Beeld in combinatie met audio is beter dan beeld én audio én tekst. Dat 
laatste leidt tot ‘cognitieve overload’.

Coherentieprincipe Vermijd overbodige woorden, beelden en geluiden.

Stemprincipe Mensen leren beter van een menselijke stem dan van een computerstem.

Beeldprincipe Toon enkel de beelden die essentieel zijn.

Principe van de individuele 
verschillen

Het ontwerp heeft een sterker effect op cursisten met weinig voorkennis en 
op cursisten met een slechter ruimtelijk inzicht.

Ten slotte bespreken we een wat meer Rijnlandse visie op de kwaliteit van 
ontwerpen van leertrajecten. Met het oog op het verbeteren van de kwali-
teit van zowel het ontwerpen van leerinterventies als het opleiden of ont-
wikkelen zelf, heeft Kessels in 1996 in zijn boek Succesvol Ontwerpen een 
onderscheid gemaakt tussen interne en externe consistentie van oplei-
dingsprogramma’s (Kessels, 1996b).

Interne consistentie heeft betrekking op de logisch-rationele samenhang 
tussen de geconstateerde opleidingsnoodzaak, de te bereiken leerdoelen, 
de evaluatiecriteria, de opleidingsactiviteiten en de gehanteerde middelen. 
Op grond van deze logische samenhang kan worden verwacht dat het leer-
proces tot het gewenste leerresultaat leidt, omdat zowel de inhoud als de 
vorm van het leerproces op deze doelstelling is afgestemd. Voor het ont-
werpproces betekent dit een systematische en logisch-coherente didacti-
sche aanpak om in en rond het opleidingsprogramma een maximale interne 
consistentie te bereiken.

Interne  
consistentie
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Externe consistentie heeft betrekking op de mate van overeenstemming 
van opvattingen bij de diverse betrokkenen over de aard van het probleem, 
de gekozen oplossing en de gewenste output van het programma. In de 
organisatie betekent dit een afstemming tussen meningen en ideeën van 
het management, opleidings- en personeelsprofessionals en de deelne-
mer. Kessels noemt dit de relationele benadering. Het belang van externe 
consistentie is gelegen in de veronderstelling dat leerprocessen in de 
werksituatie veel indringender zijn dan die in een cursussituatie. Als leer-
processen in de cursussituatie niet in lijn liggen met die in de werksitua-
tie, zullen die leerprocessen weinig vrucht afwerpen. Er is dan sprake van 
een transferprobleem.

In Het Ontwerpboek: Leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vernieu-
wing (Rondeel et al., 2012) evalueren de auteurs diverse uiteenlopende 
ontwerpen van leertrajecten. Zij komen tot een aantal kwaliteitsaspecten 
of succesvoorwaarden voor vakbekwame, krachtige en vernieuwende ont-
werpen. Ten eerste is het belangrijk dat het ontwerp een relatie legt tussen 
de leerpraktijk en de werkpraktijk en dat het leren en werken bij elkaar  
gebracht worden. Ten tweede dient het ontwerptraject planmatig, systema-
tisch en projectmatig te verlopen, wat garandeert dat alle relevante oplei-
dingskundige aspecten zijn meegenomen, alle stakeholders betrokken zijn 
en alle eerdere (leer)ervaringen zijn ingepast. Ten derde is een goed ont-
werp het resultaat van een relationeel proces tussen alle betrokkenen, 
waarbij deze betrokkenen niet alleen samen een ontwerp hebben opgele-
verd, maar ook geleerd hebben van het ontwerpproces. Een dergelijk(e) 
breed gedragen oplossing of ontwerp leidt tot meer effect en kan een  
aanzet vormen om de beoogde doelgroep en cursisten te betrekken bij het 
ontwerpen van het leertraject. Volgens de auteurs van Het Ontwerpboek 
verdwijnt zo het onderscheid tussen trainer en cursist.

Samenvattend: een goed ontwerp van een leertraject is intern én extern 
consistent en is gebaseerd op valide, evidence-based of evidence-informed 
ontwerpmodellen. Verder mag een goed ontwerp verrassen of zelfs een ar-
tistieke component bevatten, door de vorm en uitwerking van de leerinter-
venties of doordat er een vernieuwing of doorbraak in het werk wordt nage-
streefd. Een goed ontwerp is realistisch en is dus te ontwikkelen en uit te 
voeren binnen de gestelde budgettaire en planningseisen. Steeds meer 
leerinterventies worden beoordeeld aan de hand van de e3-kenmerken 
(Merrill, 2013): effectief (leidt tot de beoogde kennis, vaardigheden en hou-
ding), efficiënt (leren vraagt zo min mogelijk inspanning, tijd en middelen) 
en engagement (het leerproces is aantrekkelijk vormgegeven en leidt tot 
toepassing in de praktijk). Allen (2017) introduceerde als variant daarop de 
m3-criteria: goede leerinterventies zijn volgens hem meaningful (betekenis-
vol, dus effectief en efficiënt), memorable (opgeslagen in het geheugen en 
oproepbaar als het nodig is) en ten slotte motivational, en zetten dus aan 
tot het toepassen van het geleerde in de praktijk.

De volgende casus gaat over een ontwerp van een opleiding voor metro-
bestuurders, waarin een aantal van de hiervoor besproken (aspecten van) 
leertheorieën, leerprincipes en ontwerpbenaderingen is toegepast.

externe  
consistentie

Meaningful

Memorable

Motivational
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CAsus 

Ontwerp van een opleiding voor metrobestuurders
Een regionaal openbaarvervoersbedrijf wilde metrobestuurders effectiever 
opleiden. Met behulp van een Route Learning Simulator en een Full Scope 
Simulator wil het ov-bedrijf de kwaliteit van de opleiding van zowel nieuwe 
als huidige medewerkers verbeteren, het aantal rijdagen met de metro ver-
minderen en de totale opleidingstijd verkorten. De opleiding is ontworpen 
en ontwikkeld door het ontwerpbureau, in nauwe samenwerking met de 
klant. Hiervoor is een werkgroep opgericht die gedurende het project regel-
matig bij elkaar kwam. Het project is ingedeeld in drie fasen en na elke 
fase was er een go/no go-moment. In een macro-ontwerp is een modulaire 
opleidingsstructuur beschreven. Het meso-ontwerp ging gedetailleerd in op 
de onderwerpen die per module worden behandeld. Het micro-ontwerp was 
het document op basis waarvan de vernieuwde opleiding met alle materia-
len daadwerkelijk werd ontwikkeld. De belangrijkste didactische uitgangs-
punten bij het ontwerp waren de volgende:
•	 de opleiding is opgebouwd rond de realistische taken van de metrobe-

stuurder;
•	 een modulaire opbouw;
•	 meer zelfsturend opleiden;
•	 balans tussen theorie en praktijk.

De vernieuwde opleiding bestaat uit elf modulen met een oplopende moei-
lijkheidsgraad (rijden en remmen, rijklaar maken en uitrukken, afhandelen 
van storingen, enzovoort). Elke module bestaat uit schriftelijke zelfstudie-
lessen, klassikale sessies met een instructeur met extra uitleg en de mo-
gelijkheid tot het stellen van vragen, praktijkoefeningen op simulators en 
tussentoetsen. Na het behalen van het theorie-examen en de praktijktoets 
op de simulator volgen minimaal 21 rijdagen met de metro onder begelei-
ding van een mentor. Dit wordt afgesloten met een praktijkexamen. Be-
staande metrobestuurders doorlopen de opleiding afhankelijk van de resul-
taten van de voorkennistoets. Het eindresultaat is een gestructureerde 
opleiding die qua opleidingstijd gehalveerd is en beschikt over eenduidig, 
consistent en toegankelijk lesmateriaal.
Door regelmatig overleg met de werkgroep is de opleiding regelmatig geëva-
lueerd, aangepast en verbeterd. Een belangrijke wijziging is het schrappen 
van de voorkennistoets. De klant was van mening dat er een inhaalslag ge-
maakt moest worden in het bijscholen van bestaande metrobestuurders.
Dit heeft ertoe geleid dat ook de bestaande metrobestuurders de volledige 
opleiding hebben doorlopen. De eindevaluatie was zeer positief; de metro-
bestuurders, instructeurs en mentoren waren zeer tevreden over de opzet 
en het begrijpelijke lesmateriaal. De directie is blij met de kostenbesparing 
door de verkorting van de opleidingsduur. De beschreven opleidingsstruc-
tuur is inmiddels ook toegepast bij andere doelgroepen zoals trambestuur-
ders en verkeersleiders. Het succes is enerzijds te danken aan de nauwe 
betrokkenheid van de klant bij het ontwerp en de ontwikkeling van de oplei-
ding. Anderzijds hebben de ontwerpers zich sterk in het bedrijf, de inhoud 
en de doelgroep verdiept, waardoor de opleiding optimaal aansluit bij de 
behoeften van de klant.

Bron: Saskia Wesdorp, opleidingsadviesbureau De Regelaar
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§  9.3 Ontwerpprocessen en instructional  
design-modellen

Er is een verschil tussen een ontwerpproces en een ontwerpmodel. Een 
ontwerpproces is een aantal logische en opeenvolgende ‘generieke’ stap-
pen die nodig zijn om te komen tot een resultaat in de vorm van een of  
andere leerinterventie. Een ontwerpmodel is de specifieke vormgeving of 
invulling van dat ‘generieke’ proces door een ontwerper, om invulling te ge-
ven aan zijn overtuigingen en voorkeuren bij een ontwerpproces óf om tege-
moet te komen aan specifieke wensen die de doelgroep of context vereist 
(Branch & Dousay, 2015). 

Ondanks de verschillen tussen de verschillende ontwerpmodellen is er vol-
gens Branch & Merrill (2002) een zestal kenmerken dat in alle ontwerpmo-
dellen terugkomt.
1 Het ontwerpmodel is gericht op de lerende en heeft tot doel de perfor-

mance van die lerende te verbeteren.
2 Het is doelgericht en moet leiden tot de realisatie van de gestelde leer-

doelen en dus tot de betreffende kennis, vaardigheden en houding.
3 Het is gericht op de werkelijke wereld, bijvoorbeeld in de vorm van de 

werkplek als uitgangspunt en als richtpunt.
4 Het is gericht op het evalueren en meetbaar maken van de resultaten 

van het ontwerpproces waaruit de toegevoegde waarde van het ontwerp 
duidelijk wordt en levert daarvoor data en valide meetinstrumenten.

5 Het is gericht op het generen van valide analysedata over het probleem, de 
leerdoelen en de aanpakken die het hart vormen van het ontwerpproces. 
Instructional design is een empirische ‘wetenschap’.

6 Het is gericht op teameffort, waarbij verschillende stakeholders −  
ontwerpers, ontwikkelaars, opdrachtgevers, leertechnologen en  
lerenden – in meer of mindere mate met elkaar samenwerken.

Als generieke en overkoepelende ontwerpprocessen gelden over het alge-
meen het ADDIE-ontwerpproces of het daaraan verwante ADDDER-ontwerp-
proces. We lichten daarom hierna eerst deze ontwerpprocessen toe, ge-
volgd door een korte weergave van enkele ontwerpmodellen. Het gaat 
daarbij om de Angelsaksische ontwerpmodellen van Dick & Carey en van 
Romiszowski, en het Rijnlandse achtveldenmodel van Kessels.

9.3.1 Het ADDIE-/ADDDER-ontwerpproces
Het ADDIE-ontwerpproces is in de jaren 80 van de vorige eeuw door de Flo-
rida State University geïnitieerd als ontwerpproces voor militaire trainingen. 
Het acroniem ADDIE staat voor Analyze, Design, Develop, Implement en 
Evaluate. Het proces wordt vaak voorafgegaan door een initiatie of plan-
fase. In figuur 9.4 zijn de kenmerken van het proces en de beschrijving van 
de stappen weergegeven. Het ADDIE-proces geldt als basis voor de meeste 
ontwerpmodellen (Branch, 2009).

aDDIe 
ontwerpproces



9

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v
320 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES

Initiate/
Plan

Klantvraag
articuleren

Stakeholders
vaststellen

Haalbaarheid
project
bepalen

Opstellen
projectplan,
budget en
planning

Vaststellen
aanpak

Opstellen
Business Case

Besluit-
vorming

Leerdoelen
vaststellen

Kenmerken
van de

doelgroep
vaststellen

Verwachtingen
stakeholders
inventariseren

Benodigde
resources

inventariseren

Potentiële
delivery-

methoden/
leervormen

bepalen

Ontwikkelen high
level ontwerp
leerinterventie

Leerdoelen
vertalen naar

leerinterventies

Ontwikkelen
formatieve en
summatieve
evaluaties,

testen, toetsen
en examens 

Aanpassingen
werkplek

ontwerpen

Transferacties
ontwerpen

Ontwikkelen
communicatie-
aanpak over
programma

Ontwikkeling
leermiddelen

conform
ontwerp

Ontwikkelen en
uitvoeren pilots

en review
ontwerpen 

Uitwerken en
testen

evaluatietools en
testen

Inrichten
technologie
zoals LMS

Aanpassingen
aan werkplek

ontwerpen

Transfer maat-
regelen uitwerken

Implementatie
acties plannen
en resources

borgen

Communi-
catie over
start en
verloop

leerinterven-
tie

Deelname
aan leer-

interventie
regelen

Locaties en
andere

resources
afroepen

Uitvoering
leerinter-
ventie en
deelname

door
doelgroep 

Uitvoeren
summatieve

evaluatie

Verbetervoor-
stellen voor

vervolg

Evaluatie
programma- 

ontwerp

Evaluatie
Business Case

Uitvoering
formatieve
evaluaties

Doorvoeren
aanpassingen

aan
werkplek

Uitvoeren
transferacties

Analyze Design Develop Implement Evaluate

FIGUUR 9.4  Het ADDIE-ontwerpproces

Het ADDDER-ontwerpproces is een variant op het ADDIE-proces. Dit proces 
kent de stappen Analyse, Design, Develop, Deploy, Evaluate en Review. In 
de laatste twee stappen wordt de evaluatie gesplitst: in de evaluatie van 
de vastgestelde leerdoelen en de evaluatie van het programma, het pro-
jectplan en de eventuele businesscase. In figuur 9.5 zijn de stappen van 
het ADDDER-ontwerpproces weergegeven. 

Analyze Design Develop Deploy Evaluate Review

FIGUUR 9.5  Het ADDDER-ontwerpproces
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9.3.2 Het instructional Design Model van Romiszowski
In zijn boek Designing Instructional Systems (1984) beschreef Romiszowski 
zijn ontwerpbenadering, die heden ten dage nog steeds gebruikt wordt. Hij 
maakt in zijn ontwerpbenadering onderscheid tussen vier systeemniveaus.
1 Het gehele programma. Hiermee wordt onder meer bedoeld: de algeme-

ne doelstellingen van het programma, de hoofdlijnen van opzet en in-
houd van het programma en de hoofdlijnen van toetsing en evaluatie.

2 Afzonderlijke eenheden binnen de leerinterventie, zoals een module, een 
serie samenhangende onderwerpen of een specifiek onderdeel. Ook 
hiervoor worden de doelstellingen en de hoofdlijnen van opzet, inhoud 
en toetsing vastgesteld.

3 Elke afzonderlijke bijeenkomst. Per bijeenkomst worden de doelstellingen 
preciezer aangegeven. Ook is er een gedetailleerdere omschrijving van 
opzet, inhoud en toetsing.

4 De concrete instructie-interacties in de bijeenkomsten. Doelstellingen, 
opzet, inhoud en toetsing worden gedetailleerd en nauwkeurig omschre-
ven (zie ook Plomp et al., 1992; De Galan, 2007).

Verder onderkent Romiszowski in zijn ontwerpmethodologie twee invalshoe-
ken. Zijn eerste invalshoek betreft de driedeling analyse, synthese en eva-
luatie als ordeningsprincipe bij het ontwerpen. Onder analyse verstaat hij 
alle activiteiten die betrekking hebben op het analyseren van het voorlig-
gende probleem, zoals context en situationele factoren, eigenschappen 
van de doelgroep, bestaande methoden, instrumenten en hulpmiddelen ter 
oplossing van het probleem. Onder synthese vallen de activiteiten die 
bouwstenen vormen voor het eindproduct en waarmee het probleem kan 
worden opgelost. Dit zijn bijvoorbeeld vorm en inhoud van het programma, 
de werkopdrachten en de werkvormen. Onder evaluatie vallen alle activitei-
ten die te maken hebben met toetsing en verbetering van het eindproduct, 
zoals try-outs, toetsvalidering en haalbaarheid.
De tweede invalshoek is de indeling van het ontwerpproces in vijf fasen: 
probleemdefinitie, probleemanalyse, ontwikkeling van de oplossing, uitvoe-
ring en implementatie van de oplossing, en evaluatie en vaststelling van de 
mate waarin de geconstateerde discrepantie is opgeheven. Het proces van 
programmaontwikkeling wordt hierdoor systematisch en stapsgewijs in 
kaart gebracht (zie figuur 9.6). Hierna worden de vijf fasen nader toegelicht.

Fase 1: probleemdefinitie
De problemen in de organisatie dienen zo helder en volledig mogelijk te 
worden gedefinieerd. In de formulering wordt ernaar gestreefd om zo exact 
mogelijk aan te geven hoe groot het probleem is, uit welke aspecten het 
probleem bestaat en wat men ervoor over heeft om tot de nieuwe gewens-
te situatie te komen. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe men denkt over 
de nieuwe situatie en wat men ervan verwacht in het kader van de realisa-
tie van de bedrijfsdoelstellingen. Hoe exacter men hier kan aangeven wat 
er van de nieuwe situatie wordt verwacht, des te beter is het effect van de 
gekozen oplossing vast te stellen en te evalueren.

Kenmerkend voor de systeemaanpak van Romiszowski is dat de vraag of 
een leerinterventie wel de meest geëigende oplossing is, al in de eerste 
fase aan de orde wordt gesteld. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat goed over-
wogen moet worden of leerinterventies zoals opleiden, trainen wel de juiste 
middelen zijn om de bestaande discrepantie op te kunnen heffen.
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Fase 2: analyse van mogelijke oplossingen
Het probleem wordt geanalyseerd aan de hand van de vraag wat de moge-
lijke oplossingen of oplossingsstrategieën kunnen zijn. Belangrijk hierbij is 
het probleem zo mogelijk in deelproblemen op te splitsen en voor ieder 
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1

2

3

4

5
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probleem

Het mankeren aan
menselijke bekwaamheid

Tekorten aan werk-
methoden, instru-

menten en toerusting enz.

Tekorten aan
materiaal, bronnen enz.

Andere onderdelen
van de oplossing

van het gehele probleem

Andere onderdelen
van de oplossing

van het gehele probleem

Andere trainings- 
en leeractiviteiten 

zijn mogelijk geschikt enz.

Analyseer het
probleem

Opleiden is de
oplossing

Ontwerp de
opleiding

Arrangeer een
opleidingssituatie

Implementeer alle
delen van de oplossing

in een groter kader

Ontwerp een nieuwe
structuur voor de

betreffende functie en
ook de organisatorische

context

Stel vast of en in
hoeverre het probleem

is opgelost
(begin hiervoor

zonodig weer bij stap 1)

Evalueer de effecten
op het niveau van de

functie en van de
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Geen noodzaak voor
trainings- of leeractiviteiten

zijn aan te bevelen enz.

FIGUUR 9.6  Instructional Design volgens Romiszowski
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deelprobleem vast te stellen welke oplossing het meest geschikt is. Het is 
essentieel zich af te vragen of een opleiding dit verwachte effect kan reali-
seren of het verwachte effect zo mogelijk in een voordeel, eventueel met 
een financieel plaatje, is uit te drukken.

Fase 3: keuze en uitwerking van een oplossing
De keuze voor een oplossing is gebaseerd op de verwachting dat de geko-
zen oplossing de meest optimale resultaten zal bereiken. Bij de keuze voor 
een opleiding is het belangrijk om de leerinterventie te zien als een inves-
tering in human resource en daarbij de verwachting te hebben en uit te 
dragen dat de gekozen oplossing werkelijk succes zal hebben, dit laatste 
zo mogelijk uitgedrukt in concrete voorbeelden van de doelrealisatie. De 
ontwerpoplossing is in feite nog een plan dat nog verder uitgewerkt moe-
ten worden. In deze fase vindt dan ook de eigenlijke constructie van de 
leerinterventie plaats, inclusief de productie van het lesmateriaal, de werk-
vormen en instructiemethodiek. Ook de try-out, het testen van het materi-
aal en mogelijke bijstelling van de opleiding behoren tot deze fase.

Fase 4: implementatie
Nadat de leerinterventie op deze wijze is ontworpen, kan deze worden uit-
gevoerd en geïmplementeerd. De uitvoering van de leerinterventie is in 
overeenstemming met verwachtingen ten aanzien van niveau, beginsituatie 
en grootte van de doelgroep, beschikbaarheid van docenten, beschikbare 
tijd, enzovoort. De eventuele oplossingen voor afzonderlijke deelproblemen 
worden met elkaar in samenhang gebracht, zowel in de opleiding als in de 
werksituatie erna. In deze fase kunnen ook nog aspecten van het ontwer-
pen aan de orde zijn, omdat men tijdens de uitvoering van de leerinterven-
tie kan stuiten op onvoorziene omstandigheden.

Fase 5: evaluatie
De evaluatie impliceert een terugkoppeling naar het gedefinieerde pro-
bleem. Er wordt nagegaan of aan alle aspecten van het oorspronkelijke 
probleem naar verwachting is voldaan. Op grond van deze gegevens kan 
men vaststellen of de gekozen oplossing voldoet dan wel nog verbeterd 
moet worden. Het verbeteren en bijstellen moet net zolang geschieden tot-
dat men een aanvaardbare oplossing heeft ontworpen.

Voor de eerste stap van het model, analyse van het organisatieprobleem, 
heeft Romiszowski een apart diagnosemodel ontwikkeld, de zogenaamde 
‘Cirkel van Romiszowski’. Dit diagnosemodel gaat uit van het (dis)functione-
ren van een of meer medewerkers en dit (dis)functioneren wordt in stappen 
geanalyseerd en zodoende herleid tot een duidelijk te definiëren probleem. 
Verder voorziet het model in een aantal oplossingen.

9.3.3 Het achtveldenmodel van Kessels
Een Rijnlands voorbeeld van een ontwerpmodel is het achtveldenmodel, zo-
als door Kessels in zijn boek Succesvol ontwerpen in 1996 is uitgewerkt. In 
2017 is een volledig herziene versie van dit boek verschenen, waarin dit 
model nog steeds als uitgangspunt dient (Deen et al., 2017). Het model 
verbindt de instrumentele en systematische aanpak van het ontwerpen met 
de essentiële relationele en procesmatige benadering waarbij opdrachtge-
vers, medewerkers, trainers en andere stakeholders worden betrokken bij 

cirkel van  
romiszowski

achtvelden
model
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het ontwerpen. De ontwerper heeft daarbij de ene keer de rol van ontwer-
per en de andere keer die van (opleidingskundig) adviseur. Deze adviesrol 
kan betrekking hebben op het met elkaar verbinden van werken en leren, 
op het organiseren van een goede samenwerking met betrokkenen, of op 
het werken aan een gedeelde visie op het gebied van L&D. Soms kan de 
adviesrol nodig zijn bij het analyseren van organisatieproblemen en -proces-
sen, maar ook bij het brengen van een confronterende boodschap over per-
formance van afdelingen of medewerkers, bij het identificeren en wegne-
men van weerstand bij een organisatieverandering of bij het toepassen van 
leerinterventies die ongebruikelijk zijn voor de organisatie. Ten slotte is de 
ontwerper ook nog de projectmanager die de verschillende stappen moet 
plannen, sturen en tijdig tot een resultaat moet brengen.

We beschrijven hierna kort de verschillende fasen van het model, dat in  
figuur 9.7 is weergegeven.

Doel

Wat moet bereikt worden? 

Werksituatie

Bekwaamheden

Leersituatie

Impact

Wanneer tevreden? 

Functioneren

Leerresultaten

Leerproces

FIGUUR 9.7  Het achtveldenmodel van Kessels

Bron: Deen et al., 2017

Wat moet bereikt worden?
Doel: in deze fase wordt bepaald wat het doel is dat met de leerinterventie 
moet worden bereikt. Het kan sec gaan om het aanleren van nieuwe com-
petenties, maar het kan ook gaan om een programma dat een fusie of  
reorganisatie moet ondersteunen. In deze fase kan ook duidelijk worden 
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dat er geen sprake is van een leerprobleem, maar bijvoorbeeld van een or-
ganisatie- of werkdrukprobleem.
Werksituatie: in deze fase wordt via taakanalyse bepaald welke specifieke 
veranderingen in het werk of binnen werkprocessen geambieerd worden, en 
welke aanpassingen in de werksituatie nodig zijn om het doel te bereiken.
Bekwaamheden: in deze fase worden de vereiste bekwaamheden gespecifi-
ceerd op het niveau van kennis, vaardigheden en houding, en de criteria 
die gebruikt kunnen worden om het huidige niveau en het door de leerinter-
ventie bereikte niveau te meten en te evalueren.
Leersituatie: deze fase is gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van een 
interventie die past bij de uitkomsten van de analyse. In deze fase wordt 
(al dan niet bewust) een keuze gemaakt voor een of meerdere leertheorie-
en, voor een ontwerpbenadering en voor leervormen die passen bij het  
probleem en bij de doelgroep.

Wanneer tevreden?
Impact: in deze fase wordt met de opdrachtgever overeenstemming bereikt 
over de wijze waarop het resultaat van de leerinterventie op organisatieni-
veau wordt gemeten en op basis van welke criteria. Het gaat dan bijvoor-
beeld om stijging van productievolume, minder fouten in het proces of 
meer tevreden klanten. Tevens wordt duidelijk wat er verandert in de orga-
nisatie of op de werkplek als de leerinterventie geslaagd is en of daardoor 
de eventuele businesscase wordt gerealiseerd (benefit tracking). In deze 
fase wordt gebruikgemaakt van bestaande managementinformatie of dash-
boards over procesverloop of procesresultaten, maar ook van klanttevre-
denheidsmetingen.
Functioneren: in deze fase worden criteria en evaluatiemethoden ontwikkeld 
en met de opdrachtgever afgestemd om de leereffecten op het niveau van 
werkgedrag te meten en te evalueren. Methoden daarvoor zijn bijvoorbeeld 
zelfevaluaties, observaties, peerreviews of het interviewen van collega’s of 
klanten.
Leerresultaten: in deze fase is aandacht voor het evalueren van de door de 
leerinterventie aangeleerde kennis, vaardigheden of houdingsaspecten. In 
deze fase kan sprake zijn van toetsen, examens, het presenteren van een 
portfolio of het uitvoeren van opdrachten of van een arbeidsproef.
Leerproces: in deze fase ligt de focus op het evalueren van het leerproces 
of de leersituatie en de bijdrage die het leerproces of de leersituatie heeft 
geleverd aan het verwerven van de nieuwe competenties. Het gaat hier ook 
om de overall tevredenheid van de deelnemers aan de leerinterventie.  
Methoden hiervoor zijn een vragenlijst, een evaluatierondje in de groep of 
interviews.

§  9.4 Ontwerpen met authoring tools

Een ontwikkeling binnen het L&D-werkveld van ontwerpen en ontwikkelen 
is het ontwerpen van e-learnings of digitale leermiddelen met behulp van 
zogenaamde content authoring tools. Dit zijn applicaties die ontwerpers  
gebruiken om (interactieve) leermiddelen te ontwerpen en te voorzien  
van multimediatoepassingen als geluid, beeld, animatie en film. Deze  
worden vervolgens via een LMS of het internet gedistribueerd naar gebrui-
kers ervan (ATAG, 2015). Voor het ‘verpakken’ en de distributie van de  
e-learningcontent wordt vaak gebruikgemaakt van de SCORM-standaard 

content  
authoring tools

elearning
content
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(Shareable Content Object Reference Model) of AICC (The Aviation Industry 
Computer-Based Training Committee).

Voor het gebruik van authoring tools is geen programmeerervaring nodig: de 
interactie met de applicatie verloopt via ‘normale mensentaal’ en intuïtieve 
instructies. Vaak gebruikt de ontwerper als basis een powerpointpresenta-
tie en verrijkt die met multimediale toepassingen en instructietechnieken. 
Het gaat dan om het herhalen van lesstof, quizzen, gesproken tekst, toets-
vragen of het aanbieden van extra informatie op basis van de resultaten op 
de toetsvragen (Dağ et al., 2014). Met deze authoring tools is het mogelijk 
om meer complexe digitale leerinterventies te ontwikkelen, zoals serious 
games of simulaties, inclusief artificial intelligence (AI) of augmented reality 
(AR). Ten slotte is het mogelijk om met deze tools het ontwerpproces aan-
merkelijk te versnellen, omdat in dergelijke tools diverse best practices, 
voorbeelden en formats zijn opgenomen (McEvoy, 2013). Ook het gezamen-
lijk ontwerpen door diverse specialisten wordt gefaciliteerd via collaboratie-
mogelijkheden van de applicaties. Aangezien deze applicaties werken  
volgens de geldende standaard en goed zijn aan te sluiten op leermanage-
mentsystemen, is het beschikbaar stellen, het distribueren en het onder-
houden van de ontwikkelde leermiddelen eenvoudig en snel te doen. In 
hoofdstuk 14 is meer aandacht voor de technologie die gebruikt wordt  
binnen L&D-afdelingen.

§  9.5 Rapid instructional design

De eerdergenoemde watervalontwerpmethoden zoals ADDIE kennen als na-
delen dat ze vaak lang duren en dat daardoor de periode tussen de ana-
lyse van het probleem en de implementatie van de oplossing flink wat tijd 
vraagt. Dit kan ertoe leiden dat ondertussen de context verandert waarbin-
nen het leren plaatsvindt of dat het probleem inmiddels is opgelost of ver-
anderd. Hierdoor kunnen ontwerpen (als ze eenmaal gereed zijn) niet meer 
aansluiten bij de werkelijkheid of werksituatie of bij de verwachtingen van 
de opdrachtgever. Ook duurt het bij de watervalmethode lang voordat de 
opdrachtgever, de klant of de lerende te maken krijgt met het eindresul-
taat. Het is dan lastig om hun ervaringen en wensen tijdig mee te nemen in 
het ontwerp (Shih et al., 2008; Sözcü & Ipek, 2014).

Formative assessment

FIGUUR 9.8  Voorbeeld van het ADDIE-ontwerpproces volgens de lineaire
watervalmethode

Summative
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Design
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Implement

Evaluate
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Om deze knelpunten en risico’s weg te nemen, werden rapid development
technieken (versnelde technieken) uit de softwareontwikkeling of uit de 
lucht- en ruimtevaartbranche toegepast binnen het domein van het instruc-
tional design (Jones & Richey, 2000). In deze rapid development-aanpak-
ken wordt gewerkt met prototypes van de leerinterventie, die al in een 
vroeg stadium worden afgestemd met de opdrachtgever of de uiteindelijke 
doelgroep van de leerinterventie. Het ontwerpen is op die manier niet meer 
lineair, maar circulair of iteratief (Boulet, 2009; Tripp & Bichemeyer, 1990). 
Bij deze iteraties werken subject matter experts (SME’s) samen met ont-
werpers en leertechnologen in een continu reviewproces totdat het uitein-
delijke product gereed is. Daarbij worden over het algemeen de volgende 
stappen doorlopen (Daugherty et al., 2007):
1 Initiële definitie van de leerdoelen en requirements.
2 Snelle ontwikkeling en (pilot)implementatie van een prototype of proof 

of concept (POC).
3 Evaluatie van het prototype door gebruikers en andere stakeholders, ge-

volgd door het verfijnen en aanpassen van doelen en requirements.
4 Implementatie van de aangepaste doelen en requirements via een 

nieuw prototype of POC.
5 Herhaling van stap 2 en 4 totdat het eindresultaat is bereikt.

In figuur 9.9 is een voorbeeld te zien van een aanpak volgens het rapid  
development instructional design, die ook wel een ‘scrum’ of ‘agile’ aan-
pak wordt genoemd. Bij deze aanpak wordt een groot ontwerp verdeeld in 
kleine, apart ‘live’ te brengen of te implementeren deelontwerpen. Deze ge-
implementeerde deelontwerpen zijn al direct bruikbaar in de praktijk (Su-
therland et al., 2011).

FIGUUR 9.9  Voorbeeld van een rapid development-ontwerpaanpak
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De volgende casus handelt over een agile ontwerpaanpak bij de ontwikkeling 
van een leiderschapsprogramma binnen een internationaal energiebedrijf.

rapid  
development

rapid  
development 
instructional 
design

Scrum

agile



9

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v
328 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES

§  9.6 Ontwerpen op basis van 70:20:10 en vijf 
Moments of Need

In de vorige eeuw is door Charls Jennings het 70:20:10 concept gemunt, 
waarmee hij aangeeft dat het daadwerkelijke leren voornamelijk gebeurt via 
informeel en sociaal leren op de werkplek en niet via formeel leren in een 
trainingsruimte (Jennings, 2014). Wel maakt hij daarbij duidelijk dat infomeel 
leren niet kan plaatsvinden als er niet eerst een basis is gelegd via een for-
mele leersituatie. Jennings onderscheidt de volgende drie leercohorten:
• 70% = leren door te werken;

CAsus

Agile instructional design-aanpak voor  
een energiebedrijf

Een internationaal energiebedrijf wordt geconfronteerd met de wereldwijde 
transformatie van fossiele naar meer duurzame energie. Deze structurele 
transformatie heeft invloed op de organisatie en haar medewerkers en er 
is een nieuwe vorm van leiderschap nodig om de verandering goed en zorg-
vuldig vorm te geven. Dit energiebedrijf heeft CrossKnowledge gevraagd 
om een leiderschapsprogramma te ontwikkelen en uit te rollen naar de bo-
venste vier managementlagen van de organisatie. Het didactische voorstel 
bestond uit het ontwikkelen en uitrollen van een blended leiderschapspro-
gramma, het implementeren van een online leerplatform en een effectieve 
marketingstrategie voor de deelnemers aan het programma.
In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een agile ontwikkelmethode 
met maandelijkse feedbackloops. Op basis van de feedback van lerenden, 
trainers, HR en L&D werd steeds een volgende fase van het programma  
ontworpen. De vorm van het programma is blended met de volgende ele-
menten: online platform, leerpaden, coaching, trainingen, workshops, com-
munities en actietips ter bevordering van werkplekleren. Het online platform 
is geïntegreerd met het HR-systeem en de HR-processen. Interactie tussen 
deelnemers wordt gestimuleerd via gefaciliteerde online communities, vra-
gen, games en gezamenlijke opdrachten. De voorbereiding voor iedere work-
shop is online en ieder onderdeel start met een introductie en eindigt met 
een samenvatting en een evaluatie.
Het leiderschapsprogramma is geëvalueerd en volgens deelnemers en orga-
nisatie was het een groot succes. De gekozen duur van de leerpaden (12 
weken) werd positief ontvangen door de deelnemers, evenals de mogelijk-
heid om online-verdiepingsleerstof te bestuderen. De gekozen feedbackvorm 
en de vooraf duidelijk geformuleerde doelen stelden het programmateam in 
staat om het programma tijdig bij te stellen. Evaluatie van het ontwerppro-
ces leverde een drietal inzichten op voor toekomstige programma’s: (1) het 
‘benoemen’ van een RvB-sponsor voor dit programma, (2) het inzetten van 
een assessment om het startniveau van deelnemers te bepalen (eerder uit 
kostenoverweging weggelaten uit het programma) en (3) nog meer aandacht 
om deelnemers vertrouwd te maken met online leren, inclusief het deelne-
men aan communities.

Bron: CrossKnowledge (zie ook Crossknowledge.com)

http://Crossknowledge.com
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• 20% = leren via coaching en feedback;
• 10% = leren via formele trainingen en cursussen.

Met formeel leren wordt bedoeld: het georganiseerde en geprotocolleerde 
leren via trainingen, opleidingen, cursussen, e-learning, blended learning, 
enzovoort. Informeel leren heeft dan betrekking op alle leeractiviteiten die 
zonder tussenkomst van een organisatie (onderwijsinstelling, trainingsbu-
reau of werkgever) plaatsvinden. Het informele leren kan wel gestimuleerd 
worden door werkinstructies, protocollen, overleg, coaching, QR-codes die 
verwijzen naar instructies voor het bedienen van een machine of apparaat 
en andere vormen van (digitale) performance support (Arets & Heinen, 
2008, 2014). Uiteindelijk is de premisse dat de 70:20:10 aanpak bij het 
ontwerpen en uitvoeren van leersituaties tot een hogere transfer van het 
geleerde naar de werksituatie leidt (Clardy, 2018).
Gebaseerd op dit 70:20:10 concept hebben Bob Mosher & Conrad Gotfred-
son in hun boek Innovative performance support: Strategies and practices 
for learning in the workflow (2011), het concept van 5 Moments of Need 
uitgewerkt. Zij bedoelen daarmee dat de lerende een workflow doorloopt 
van leerbehoeften die uiteindelijk leidt tot gedrag in de werksituatie waarbij 
de lerende niet alleen het geleerde nieuwe gedrag kan toepassen, maar 
ook in staat is zélf nieuw gedrag te bedenken en toe te passen. Deze zoge-
naamde leerworkflow leidt tot een flow van continue verbetering. In hun  
benadering gaan Mosher en Gotfredson ervan uit dat mensen op vijf  
momenten gemotiveerd zijn te leren, de ‘Five Moments of Need’:
1 Nieuwe kennis (Moment New): Als iemand iets voor het eerst leert.
2 Meer diepgang (Moment More): Als iemand meer wil weten over een  

onderwerp, zich wil of moet verdiepen of specialiseren.
3 Toepassen (Moment Apply): Als iemand de opgedane kennis wil of moet 

gaan toepassen in de praktijk en niet precies weet hoe dat moet.
4 Oplossen (Moment Solve): Als iemand problemen ervaart bij het toepas-

sen van kennis in de werkpraktijk of het werk onverwacht anders verloopt.
5 Veranderen (Moment Change): Als de medewerker iets moet leren om 

iets op een andere manier te doen en daarvoor bestaande routines 
moet afleren.

Het leren van de stappen 1 en 2 gaat vooral via formeel leren. Het leren 
van stappen 3, 4 en 5 gebeurt vooral op de werkplek met behulp van infor-
meel en sociaal leren en experimenteren (Johnson et al., 2018). Hierbij 
loopt een medeweker mee met een ervaren collega, krijgt uitleg op de 
werkvloer of vraagt feedback als hij zelf het werk uitvoert. In de benadering 
van Mosher en Gotfredson is daarnaast het inrichten van de werkplek als 
rijke leeromgeving met zogenaamde performance support-middelen een  
essentieel aspect.

Performance support bestaat volgens Bezanson (2002) uit een aanbod van 
just-in-time, just enough training, informatie, tools en hulp voor gebruikers 
van een product of van een werkomgeving, waarmee deze gebruikers on-
dersteuning krijgen op het moment dat zij daar daadwerkelijk behoefte aan 
hebben. Mogelijke performance supportmiddelen zijn beschrijvingen van 
werkprocessen, protocollen, quick reference cards (QRC’s), e-learnings,  
microlearnings, wiki’s, blogs, podcasts, frequently asked questions (FAQ’s), 
job aids, wizzards, chatfunctionaliteiten, forums en helpdesks (Rosset & 
More, 2004, Rosset & Schaffer, 2012).

formeel leren

Informeel leren

leerworkflow

five Moments of 
need

performance 
support
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Bij het ontwerp en de selectie van deze middelen hanteren Mosher en Got-
fredson het Performance Support Design Principe ‘2-Clicks & 10-Seconds’. 
Dat wil zeggen dat performance supportmiddelen:
• ingebed zijn in de workflow die de medewerker moet uitvoeren;
• snel en gemakkelijk beschikbaar en op te roepen zijn voor de medewerker 

als deze daar behoefte aan heeft;
• op maat gemaakt zijn voor de uit te voeren rol of taak en tegemoetkomen 

aan te verwachten leerbehoeften;
• direct leiden tot verbetering van de rol- en taakuitvoering en dus tot een 

aantoonbaar beter organisatieresultaat.

Door éérst oplossingen te ontwerpen voor de Moments Apply, Change en 
Solve en daarna voor de Moments New en More zijn de leerervaringen van 
medewerkers in alle drie de cohorten van 70:20:10 te optimaliseren  
(zie figuur 9.10).

10
Formal
learning

MORE

NEW

CHANGE

APPLY

SOLVE

Informal Learning – 
Performance Support

20

70
Experiential Learning

FIGUUR 9.10  Integratie van het 70:20:10 principe en de vijf Moments of Need

Bron: Mosher & Gotfredson, 2021

§  9.7 Herontwerp van de fysieke klas naar een virtuele 
classroom

Mede ingegeven door de COVID-pandemie heeft het digitaal leren en oplei-
den een enorme vlucht genomen binnen reguliere onderwijsinstellingen, 
maar ook binnen organisaties. Daarvoor werden nieuwe digitale leervor-
men ontworpen en ontwikkeld, maar ook bestaande fysieke ‘in-person’ op-
leidingen werden versneld omgezet naar virtuele-classroomprogramma’s. 
Van Dam & Coates (2020) hebben voor die transformatie een 6-stappen 
model ontwikkeld (zie figuur 9.11).

cOvIDpandemie
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Beoordeel
het huidige

leerprogramma

1 2 3 4 5 6

Creëer de nieuwe
leerarchitectuur

en identificeer de eisen

Ontwerp het
leerprogramma

Produceer materialen

Ontwikkel de logistiek voor de
uitvoering van het programma

Voer het nieuwe programma uit
en meet de impact ervan

FIGUUR 9.11  Zes-stappen model voor het herontwerpen van fysieke
klassen naar virtuele classsrooms

Bron: Van Dam & Coates, 2020

1 Beoordeel het huidige leerprogramma
Bij het actualiseren of opnieuw ontwerpen van een leerinterventie is de 
eerste stap het kritisch tegen het licht houden van de leer- en prestatiere-
sultaten en content. Zo wordt bepaald of de huidige leerresultaten nog 
steeds valide en relevant zijn, wat hoogwaardige content voor de lerenden 
is en wat in het nieuwe programma aan de orde moet komen. Deze eerste 
stap gebeurt door interviews te houden met een paar eerdere deelnemers, 
mogelijke toekomstige deelnemers en docenten en leiders/stakeholders. 
Relevante interviewvragen daarbij zijn:
• Zijn deze leerresultaten nog steeds accuraat en relevant?
• Zijn ze nog steeds in lijn met de behoeften van de business?
• Welke kritieke skills en mindsets zijn vereist om deze resultaten te  

bereiken?
• Zijn er eventuele nieuwe lacunes?

De volgende stap van de beoordeling van het leerprogramma bestaat uit 
het analyseren van de content. Relevante analysevragen zijn dan:
• Behandelt deze module een geprioriteerd leerresultaat?
• Is deze content nog steeds essentieel?
• Zijn er risico’s als deze content niet aan de orde komt?
• Kan deze content aan de lerende worden gepresenteerd via performance 

support en tools die beschikbaar zijn en/of kunnen worden als onderdeel 
van het dagelijkse werk?

• Is de volgorde waarop de content wordt aangeboden nog passend?
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Als content van een module na deze analyse essentieel bevonden is, zijn 
de volgende analysevragen te stellen:
• Hoe is de module gestructureerd?
• Welke instructie-strategieën worden gebruikt?
• Welke oefeningen en activiteiten zijn in de module opgenomen?
• Hebben lerenden of docenten feedback op deze module die in aanmer-

king moet worden genomen?
• Welke materialen ondersteunen het leren in deze module (hand-outs, 

performance support, enzovoort)?
• Wat moet je houden, wat moet opnieuw worden ontworpen en wat kun 

je overboord zetten?

2 Creëer de nieuwe leerarchitectuur en identificeer de eisen
Als de gewenste essentiële leerresultaten en content in de eerste stap zijn 
vastgesteld, is het tijd om de nieuwe leerarchitectuur te ontwerpen. Voor 
het omzetten van een langer fysiek cursusprogramma naar een virtuele uit-
voering moet een ‘gemengde’ – blended – oplossing worden ontworpen. Die 
moet worden gesegmenteerd en gestructureerd met de juiste asynchrone 
en synchrone activiteiten en opdrachten om de gewenste resultaten te be-
halen. Het leerproces zal effectiever zijn als virtuele sessies worden afge-
wisseld met zelfstudie, cohortgroepsopdrachten en performance support, 
waarbij lerenden de aan te leren vaardigheden herhaaldelijk moeten toe-
passen. Bij het bepalen van de nieuwe leerarchitectuur komt veel aan bod: 
het structureren en de volgorde van de content, het bepalen van de les-
strategieën en -activiteiten, de timing, en de benodigde technologie. Deze 
architectuur zal zich tijdens het ontwerpproces blijven ontwikkelen.

De volgende stap is bepalen wat de beste manier is om die content aan te 
bieden. Denk aan opdrachten in eigen tempo, virtuele cohortactiviteiten, 
virtuele livesessies, virtuele coaching enzovoort. Er moet daarbij zorgvuldig 
onderzocht worden hoelang het duurt om het nieuwe programma virtueel 
uit te voeren.

Identificeer tot slot de technologie die nodig is om het architectuurontwerp 
uit te werken en te implementeren. Hierbij gelden de volgende vragen:
• Is er een videoconferentie- en/of virtuele-leerplatform nodig voor docent-

geleid synchroon leren?
• Is er een klas-managementtool nodig om opdrachten te posten, waar-

mee deelnemers werkstukken kunnen uploaden, kunnen chatten en  
elkaars werk kunnen bespreken?

• Zijn er online assessmenttools nodig?
• Welke andere technologieën zijn eventueel nodig voor deze nieuwe  

architectuur?
• Welke samenwerking met leertechnologiespecialisten is nodig om de 

nieuwe oplossing effectief uit te voeren?

3 Ontwerp het leerprogramma
Als de concept-architectuur is afgerond, kan het leerprogramma verder ont-
worpen worden met behulp van methoden zoals user experience design, 
evidencebased design-principes en leerstrategieën die zijn geoptimaliseerd 
voor virtuele uitvoering. Het resultaat van deze stap is een
Ontwerpdocument; een stapsgewijze wegwijzer van wat er tijdens elke  
sessie gebeurt. Het fungeert als hulpmiddel bij het doordenken van de  

leerarchitectuur
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gedetailleerde structuur, het proces en de activiteiten. In een ontwerpdocu-
ment staan normaliter de leer- en prestatieresultaten, een schets van de 
content, leerstrategieën en -interacties, timing, media en de eisen op het  
gebied van materialen en technologie.

4 Produceer materialen
Als het ontwerp is afgerond en alle vereiste stakeholders akkoord zijn met dit 
ontwerp, is de volgende stap het ontwikkelen van alle ondersteunende mate-
rialen, inclusief de mastertemplates die moeten worden gebruikt voor alle 
materialen, de materialen voor de on-screen presentatie, de facilitatorgids, 
deelnemersgids, hand-outs, job-aids, assessments, stap-voor-stap, gedetail-
leerde instructies voor de ondersteunende staf en aanvullende media (zoals 
video’s).

Daarnaast is het belangrijk om de benodigde communicatie- en marketing-
stukken te produceren, zoals een overtuigende programmabeschrijving,  
e-mailcommunicatie om leiders en andere belangrijke stakeholders te infor-
meren over het programma, e-mailcommunicatie naar de beoogde deelne-
mers en inzet van andere soorten media om het programma aan te kondigen 
(bijvoorbeeld video’s, berichten van de leiding, communicatie via het intra-
net). Het kan helpen om, terwijl het programma nog wordt ontworpen en ont-
wikkeld, een interactief onderdeel of module te testen bij een klein segment 
van de beoogde deelnemers. De ontwerpers doen er sowieso goed aan om 
in het hele ontwerp- en ontwikkelingsproces pilot-testing in te bouwen.

5 Ontwikkel de logistiek voor de uitvoering van het programma
Een essentiële fase in dit proces is het vaststellen van alle logistiek die no-
dig is om het programma succesvol uit te voeren. Het helpt om een planning 
te maken voor de uitvoering met instructies voor het opzetten van het pro-
gramma. In deze planning is bijvoorbeeld aandacht voor aanpassingen van 
het leermanagementsysteem, het inroosteren van het programma, het op-
stellen van programmakalenders, het vaststellen en inroosteren van docen-
ten, gastsprekers, lesassistenten en technisch producenten, coördinatie van 
train-de-trainersessies en het inroosteremvan al die rollen.

6 Voer het nieuwe programma uit en meet de impact ervan
Na alle voorbereiding kan het programma nu worden uitgevoerd. Net als bij 
elke leertoepassing is het belangrijk om feedback van deelnemers en docen-
ten te verkrijgen over de gepercipieerde effectiviteit, bruikbaarheid en kwali-
teit van het programma, de technologie en de facilitering. Het ontwerpteam 
moet daarom nadenken over hoe de feedback wordt verzameld. Bij kortere 
programma’s kan het volstaan om aan het eind een korte poll te houden of 
een link naar een enquête te delen. Gaat het om een blended virtueel pro-
gramma dat een langere periode beslaat, dan kan het noodzakelijk zijn om 
aanvullende feedback te verzamelen.

Dit hoofdstuk over instructional design sluit af met een casebeschrijving  
van een bijzondere vorm van werkplekleren in het Maastricht Universitair  
Medisch Centrum.
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CAsus 

Werkplekleren binnen het Maastricht UMC+: 
Assessment Wise & Bedside Assessment Learning
Binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) waren er 
drie dwingende aanleidingen of problemen om actief aan de gang te gaan 
met werkplekleren voor zorgprofessionals: door een hoge zorgvraag was 
het ongewenst dat medewerkers door classroom trainingen niet beschik-
baar waren voor zorgtaken, de transfer van het geleerde in bestaande 
classroom trainingen naar de werkplek bleek te beperkt en de noodzaak 
om op de werkplek te werken met zorgprotocollen en methoden nam sterk 
toe. Om deze problemen op te lossen ontwikkelde het MUMC+ een uniek 
werkpleklerenconcept, waarbij de zorgprofessional (de persoon die het as-
sessment ondergaat), samen met een collega (de assessor) én de patiënt 
(de persoon die te maken krijgt met het gewenste zorggedrag), aan het bed 
een ontwikkelingsdialoog aangaan. De kern van die dialoog is dat de as-
sessor open, niet sturende (socratische) vragen stelt aan de zorgprofessio-
nal om zo die professional aan het denken te zetten: wat is eigenlijk pre-
cies het zorgprobleem?, welke mogelijke aanpakken en eventuele 
protocollen pas ik nu toe? Hierbij wordt steeds geredeneerd vanuit de unie-
ke patiënt en zijn zorgvraag. Deze aanpak werd door het MUMC+ Assess-
ment Wise & Bedside Assessment Learning genoemd.

Context
&

Content

Patiënt

Lerende Assessor

FIGUUR 9.12  Componenten van MUMC+ Assessment Wise &
Bedside Assessment Learning

Met deze werkpleklerenaanpak neemt bij de zorgprofessional het besef 
voor de situatie toe (situationeel awareness) en krijgt deze meer inzicht in 
de invloed van zorgomgeving (context) waarbinnen hij een eventueel proto-
col of methode moet toepassen. Hij leert ook direct de benodigde vak-
kennis die nodig is voor de gewenste zorg (content). De zorgprofessional 
wordt in deze aanpak niet door de assessor geëxamineerd in de vorm van 
een summatieve evaluatie of eindtoets, maar de assessor bespreekt sa-
men met de zorgprofessional en deels met de patiënt, wat beter kan in het 
gehele werkproces. Dat is een formatieve evaluatie of diagnostische toets. 
Bij deze vorm van werkplekleren is het proces van vragen stellen, reflecte-
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ren en afstemmen met de patiënt, belangrijker dan het productgericht ‘af-
werken van een instructie’.

Het ontwerp van Assessment Wise & Bedside Assessment Learning is 
enerzijds gebaseerd op het 70:20:10 concept, waarin leren op de werkplek 
eigenlijk 70% van het leerproces dient te omvatten. Daarnaast is het 4C/ID 
ontwerpmodel toegepast van de Maastrichtse hoogleraar Instructional  
Design Jeroen van Merriënboer. Dit model is speciaal bedoeld voor het ont-
werpen van leerinterventies om complexe taken aan te leren (Van Merriën-
boer et al., 2002, 2007). Complex wil dan zeggen: taken waarbij veel 
kennis, vaardigheden en attitudes tegelijk aan bod komen.

Het 4C/ID-model bestaat uit vier gerelateerde componenten die gezamen-
lijk tot een ontwerp van een leerinterventie leiden (zie figuur 9.13):
1 leertaken: een opeenvolging van steeds moeilijkere complexe opdrachten;
2 ondersteunende informatie: wat je nodig hebt om een taak/taken te kun-

nen uitvoeren;
3 procedurele informatie: wat je moet weten over regels of routine-aspec-

ten van de taak;
4 deeltaakoefeningen: oefenen van vaak voorkomende routines.

LEERTAKEN

ONDERSTEUNENDE INFORMATIE PROCEDURELE INFORMATIE
Probleemoplossen, redeneren, beslissen Routineaspecten van leertaken

Stap-voor-stap instructies 
Cognitieve regels en vereiste voorkennis
Just in time, precies wanneer nodig is

Domeinkennis – mentale modellen
Probeemaanpak – cognitieve strategieën

DEELTAAKOEFENINGEN
Extra oefening voor routineaspecten
Cognitieve context
Veel herhalingen

Betekenisvol, gebaseerd op echte taken 
Variatie
Van makkelijk naar moeilijk 
Afnemende hulp en begeleiding op elk
niveau van moeilijkheid

FIGUUR 9.13  Het 4C/ID-model van Van Merriënboer

Bron: http://evanberkel.blogspot.com/2016/01/instructural-design-opdracht-tim.html

Het model gaat ervan uit dat leertaken realistisch en betekenisvol moeten 
zijn waardoor lerenden hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in 
een context die lijkt op de werkplek. Leertaken bestaan uit meerdere op-
drachten of oefeningen, waarbij behalve herhaling variatie belangrijk is. 
Herhaling met variatie leidt namelijk tot de ontwikkeling van de gewenste 
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competentie. Als de lerende bekwamer wordt in de uitvoering van de  
taken, neemt de ondersteuning af, of wordt de moeilijkheidsgraad van de 
taak aangepast. Belangrijk in het 4C/ID-model is dat de lerende zich actief 
inzet bij het leren. Door opdrachten en oefeningen uit te voeren verwerft hij 
kennis en wordt hij competenter. De ‘opleider’ heeft in dit model óók een 
andere rol. Hij wordt begeleider die ondersteuning biedt bij het uitvoeren 
van de leertaken. Ook beoordeelt hij de leertaken en geeft hij cognitieve 
feedback op uitgevoerde taken. Daarnaast wordt hij presentator van  
routine-instructies en aandrager van correctieve feedback op aan te leren 
routineaspecten in leertaken.
Het MUMC+ werkt nu al enkele jaren naar grote tevredenheid met Assess-
ment Wise & Bedside Assessment Learning: patiënten vinden het prettig dat 
zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan het leerproces van de zorgpro-
fessional. De zorgprofessional leert denken en leren en de assessor kan 
voor een collega een actieve coachende rol vervullen. Dat heeft ertoe ge-
leid dat er nu ruim 70 specialisten in de methode zijn opgeleid. Zij instrue-
ren en implementeren de methode nu binnen en buiten het MUMC+ bij een 
tiental zorginstellingen. De komende tijd wordt onderzoek uitgevoerd om  
de effecten van deze aanpak te meten. Daarnaast is er aandacht voor de 
implementatieaanpak omdat binnen sommige zorginstellingen het essenti-
ele procesmatige karakter van deze vorm van werkplekleren steeds minder 
aan bod kwam.

Bron: Gerjan Willems MSc, Onderwijskundig Ontwikkelaar Maastricht UMC + Academie 
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Instructional design (ID) of instructional systems design (ISD) is de weten-
schap én de kunst van de systematische ontwikkeling van leerinterventies 
met behulp van leertheorieën, leerprincipes en theorie van instructional de-
sign, om ervoor te zorgen dat zowel het ontwerpproces als het ontwerp vol-
doet aan hoge en navolgbare kwaliteitseisen, met als doel om medewer-
kers bekwaam en competent te maken voor nieuwe gestelde eisen.

De volgende leertheorieën zijn gangbaar:
• behaviorisme
• cognitivisme
• humanisme
• pragmatisme
• (sociaal) constructivisme
• relational frame theory (RFT)
• connectivisme

Vier bekende inzichten in het leren door volwassenen die relevant zijn bij 
het ontwerpen zijn:
• de leerstijlen van Kolb
• de taxonomie van leerdoelen van Bloom
• de leerprincipes van Gagné
• de leerpreferenties van Honey & Mumford

Er zijn diverse ontwerpbenaderingen die zijn gebaseerd op de gehanteerde 
leertheorie of werkwijze, zoals:
• de behavioristische ontwerpbenadering
• de cognitivistische ontwerpbenadering
• de (sociaal) constructivistische benadering
• de instrumentele ontwerpbenadering
• de communicatieve ontwerpbenadering
• de pragmatische ontwerpbenadering
• de artistieke ontwerpbenadering

Een kwalitatief goed ontwerp heeft minimaal de volgende kenmerken:
• intern consistent
• extern consistent
• vakbekwaam, krachtig en vernieuwend
• voldoet aan de principes van multimediaal leren van Mayer
• past binnen budgettaire eisen en planning, is ontwikkelbaar en uitvoerbaar
• voldoet aan e3- of m3-kwaliteitskenmerken: effectief, efficiënt,  

engagement of meaningful, memorable, motivational

Samenvatting
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Voorbeelden van ontwerpprocessen zijn:
• ADDIE
• ADDDER

Bekende en veelgebruikte instructional design-modellen zijn:
• het Instructional Design Model van Romiszowski
• het achtveldenmodel van Kessels
• 70:20:10 benadering van Jennings
• 5 Moments of Need van Mosher & Gotfredson

Van Dam & Coats hanteren zes stappen om ‘in person lessen’ om te zet-
ten in ‘virtuele class room’ sessies:
1 Beoordeel het huidige leerprogramma
2 Creëer de nieuwe leerarchitectuur en identificeer de eisen
3 Ontwerp het leerprogramma
4 Produceer materialen
5 Ontwikkel de logistiek voor de uitvoering van het programma
6 Voer het nieuwe programma uit en meet de impact ervan

Rapid development is het versneld ontwerpen en ‘live’ brengen van leerin-
terventies via de ontwikkeling van prototypes die al in een vroeg stadium 
worden afgestemd met stakeholders van de leerinterventie. Het ontwerpen 
verloopt niet via een watervalmethode, maar is circulair en iteratief.

Een authoring tool is een applicatie om snel een interactieve e-learning of 
digitale leeroplossing te maken, te distribueren en te onderhouden.

338 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES
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10 
Krachtig leren met 
werkvormen
Angela Talen 
Sasja Dirkse-Hulscher 
Maaike Kester 
Anna Stutje

10.1 Werkvorm: definities en rol in organisaties
10.2 Het belang van werkvormen
10.3 Vertrekpunten bij het kiezen van werkvormen
10.4 Het maken van een goed programma
10.5 Het effectief inzetten van werkvormen

In het eerste deel van dit hoofdstuk schetsen we het belang van werkvor-
men voor een krachtig leer- en ontwikkelproces van professionals. De be-
langrijkste reden om bewust te werken met werkvormen is dat de L&D- 
medewerker voor het behalen van een hoog (leer)rendement niet alleen in-
houdelijke expertise nodig heeft, maar ook handvatten om het juiste ge-
drag op te roepen bij de deelnemers van een bijeenkomst. De interventie-
driehoek is daarbij een goed hulpmiddel. In het tweede deel van dit hoofd-
stuk wordt de LearningChain geïntroduceerd; een model om van meerdere 
werkvormen een effectief en succesvol programma te maken. Het model 
behandelt de verschillende fasen in een leer- of overlegmoment en geeft 
handreikingen om per fase de juiste werkvormen te kiezen. Het model 
maakt daarbij onderscheid tussen werkvormen gericht op het collectief (de 
basis) en werkvormen gericht op het individu (de beweging). De kracht van 
een programma wordt verder beïnvloed door de kwaliteit van de analyse 
vooraf en door de uitvoering in het moment door de begeleider. Het hoofd-
stuk sluit af met tips ten aanzien van die twee onderwerpen.
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§  10.1 Werkvorm: definities en rol in organisaties

Wat is een werkvorm? En waarom werken werkvormen? Naast de antwoor-
den op deze vragen beschrijft deze paragraaf wat de rol van werkvormen 
binnen opleidingen en organisaties is.

10.1.1 Wat is een werkvorm?
Een werkvorm is ‘een bepaalde manier van werken’, aldus Van Dale. Meer 
specifiek vanuit leren en ontwikkelen bezien kan een werkvorm be-
schouwd worden als de aanpak of de structuur die iemand in een lessitu-
atie, training, workshop, maar ook in een overleg of bijeenkomst kiest om 
een bepaalde inhoud aan de orde te stellen (Dirkse & Talen, 2007). Bin-
nen onderwijs en opleiden was de term ‘werkvorm’ lange tijd onbekend. 
De meestgebruikte vorm was de frontale manier van lesgeven om kennis 
over te brengen. Daarnaast bestond het ervaren, soms in de vorm van een 
praktijkopdracht, stage of meester-gezelrelatie.

Pas in de jaren 90 kwam er meer aandacht voor werkvormen in bedrijfsop-
leidingen, vanwege de focus op de verbetering van opleidingen. In die peri-
ode verschenen ook de eerste publicaties rond het thema activerende 
werkvormen (Kessels & Smit, 1995; Oomkes, 1995). Werkvormen beston-
den vóór deze tijd feitelijk wel, maar er was geen of minder sprake van be-
wust variëren van werkvormen om het leerrendement te vergroten. Ook 
wanneer men niet bewust kiest voor werkvormen is er sprake van een 
werkvorm. Neem het voorbeeld van een lessituatie met een powerpoint-
presentatie of een docent die op het bord schrijft. Hoewel dit misschien 
niet voor alle leerdoelen en alle doelgroepen de meest effectieve vorm is, 
is het wel degelijk een werkvorm. Kessels, Smit en Oomkes hebben de 
werkvorm dus niet uitgevonden, maar via hun publicaties de aandacht ge-
vestigd op het belang van het bewust kiezen van werkvormen en het gun-
stige effect daarvan op leren en ontwikkelen.

10.1.2 Waarom werkvormen werken
Collega’s die tijdens presentaties op congressen in slaap vallen. Professio-
nals die op hun telefoon kijken tijdens een frontale training waar slides 
worden afgewerkt, waardoor kennis niet eigen wordt gemaakt. Onrust tij-
dens een overleg of een workshop die georganiseerd is om medewerkers 
mee te nemen in een nieuwe werkwijze, maar die weerstand oproept en 
niet aanzet tot leren en ontwikkelen. Deze en nog vele andere situaties zijn 
aanleiding om na te denken over de aanpak of werkvormen die worden ge-
bruikt en het effect ervan. De belangrijkste reden om bewust te werken 
met werkvormen is omdat het leerrendement hoger is wanneer deelnemers 
actief participeren. Dit heeft te maken met de volgende punten:
• Voor een actieve (leer)houding en verantwoordelijk gedrag is vaak stu-

ring nodig.
• Mensen kunnen gemiddeld maar tien minuten geconcentreerd luisteren.
• Mensen hebben verschillende leerstijlen. De een heeft een voorkeur 

voor zelfstandig leren, terwijl de ander graag leert in gesprek met een 
ander, en weer een ander leert liever door te doen (Dirkse & Talen, 
2009).

• Om informatie beter te onthouden dienen meerdere zintuigen geprikkeld 
te worden.

werkvorm

leerrendement

actief 
participeren
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• Emoties zijn nodig om het leerproces te stimuleren. Vanuit de neurowe-
tenschappen blijkt dat het leerproces een emotionele basis kent en je 
tijdens leerinterventies dus de emoties van mensen dient aan te spre-
ken om het geleerde te verankeren.

• Gefocuste aandacht is fundamenteel voor het verwerven van kennis.
• ‘Vertellen wat ze moeten doen’ is niet genoeg voor leren en gedragsver-

andering.

Werkvormen werken dus omdat voor het behalen van hoog (leer)rendement 
meer nodig is dan inhoudelijke expertise. Mensen die deelnemen aan de 
bijeenkomst vertonen gedrag dat een belangrijke invloed heeft op het leer-
rendement. Er is sprake van een (groeps- en individueel) proces dat via ge-
richte interventies gemakkelijker of moeilijker verloopt. In paragraaf 10.2 
komt de relatie tussen werkvormen en leerrendement aan bod.

10.1.3 De rol van werkvormen binnen opleidingen en 
organisaties

Omdat leren steeds meer op de werkplek plaatsvindt en gestimuleerd 
wordt, wordt ook daar actief gezocht naar mogelijkheden om het rende-
ment te vergroten. Het gebruik van werkvormen is een essentieel onder-
deel van leren, dus ook van het leerproces van professionals (zie ook 
hoofdstuk 9, waarin het ontwerpen en ontwikkelen van leerinterventies 
staat beschreven).
Omdat in elke ontmoeting tussen mensen gedrag en daarmee cultuur van 
de organisatie zichtbaar is, is ook elke ontmoeting een moment waarop ge-
drag veranderd kan worden. Kortom, elk moment tussen mensen is een 
leermoment. Werkvormen zijn daarom dus niet alleen van belang in oplei-
dingen, maar in iedere situatie waarin mensen samenwerken en samen  
leren. Daarom hebben werkvormen ook effect op het leerrendement in 
overlegsituaties, projectbesprekingen, teamsessies en andere momenten 
waarop management en medewerkers samenkomen.

§  10.2 Het belang van werkvormen

In deze paragraaf wordt de relatie tussen werkvormen en (leer)rendement 
gelegd aan de hand van de interventiedriehoek. Daarnaast wordt ingegaan 
op de rol die werkvormen kunnen spelen in het aanjagen van de gewenste 
cultuur. Tot slot komen de uitdagingen van het gebruik van niet-passende 
werkvormen aan bod.

10.2.1 De relatie tussen werkvormen en (leer)rendement
Het belang van werkvormen wordt steeds meer erkend en gelukkig worden 
werkvormen ook steeds vaker in overleg gebruikt. Om de relatie tussen 
werkvormen en (leer)rendement verder toe te lichten, is de interventiedrie-
hoek geschetst, die laat zien wat er allemaal speelt in een training of bijeen-
komst en op welke niveaus invloed uitgeoefend kan worden (zie figuur 10.1).

Interventie
driehoek
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Inhoud

Aanpak

Gedrag

Rugzak
(kennis, ervaringen, overtuigingen,

emoties)

FIGUUR 10.1  De interventiedriehoek van 2KNOWHOW

Bron: Dirkse & Talen, 2007

Bovenin staat de inhoud. Dit is het eerste niveau van de interventiedrie-
hoek. Er is immers altijd een inhoudelijk doel van de bijeenkomst, of dit nu 
een opleidingsdag, training, overleg of teamsessie is. Voorbeelden van 
doelen zijn kennis overdragen, vaardigheden aanleren, samen tot een be-
sluit komen, de groep laten uitwisselen of leren van een casus. Wanneer 
een begeleider sterk inhoudelijk gericht is, besteedt hij veel tijd aan het in-
houdelijk voorbereiden van zijn training of bijeenkomst. Waar vaak geen re-
kening mee gehouden wordt, is dat tijdens de bijeenkomst naast inhoud 
allerlei andere zaken spelen die een groot effect hebben op het resultaat 
van de bijeenkomst en het leerrendement van de deelnemers.

Stel dat er net voor de bijeenkomst een besluit is genomen over de aan-
staande reorganisatie, dat iemand in de persoonlijke sfeer iets ernstigs of 
juist iets heel leuks heeft meegemaakt, of dat twee deelnemers een woor-
denwisseling hebben gehad in een recente vergadering. Al deze zaken heb-
ben invloed op de manier waarop de deelnemers in de bijeenkomst zitten 
en beïnvloeden hun gedrag tijdens de bijeenkomst. Dit gedrag speelt op 
niveau 3 binnen de interventiedriehoek. Het gedrag van de deelnemers (ge-
wenst of ongewenst) wordt veroorzaakt door de rugzak die ieder heeft, ge-
vuld met, naast kennis ook ervaringen (recente ervaringen, maar vaak ook 
al opgedaan in de vroege kindertijd), overtuigingen en daaraan gekoppelde 
emoties. Dit is niveau 4 van de interventiedriehoek.

Het is binnen de scope van een bijeenkomst vaak niet wenselijk en moge-
lijk de rugzak van de individuele deelnemers als thema te nemen en daar-
aan te gaan werken. Sommige leertrajecten richten zich hier wel op, en het 
is zeker wenselijk dat mensen aan de slag gaan met eigen thema’s en zo 
verantwoordelijkheid nemen. Een dergelijk proces is echter langdurig en is 
nooit klaar. Natuurlijk wil je met de groep wel ingaan op waar men geraakt 
wordt, uitwisselen over waar dat vandaan komt en hoe de groep elkaar ook 
kan helpen in dit soort momenten. Het advies is om in een dergelijk geval 
bewust te kiezen dit als inhoud te agenderen en hier een programma voor 
te maken. Zo voorkom je een lang gespreksproces dat weinig oplevert en 
kun je met werkvormen zorgen voor een wezenlijk gesprek met opbrengst.

Inhoud
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Een begeleider heeft altijd te maken met de rugzak van deelnemers, zowel 
positief als negatief. Een zeer krachtige interventie is dan om via de aan-
pak – de gekozen werkvorm − het gewenste gedrag op te roepen. Daaruit 
volgt de volgende formule: Inhoud x Op te roepen gedrag = Werkvorm. Wan-
neer duidelijk is wat er inhoudelijk bereikt moet worden en wanneer nage-
dacht is over het gedrag dat bij de deelnemers opgeroepen moet worden, 
dan volgt daaruit de werkvorm.
De volgende casus gaat over toepassing van de interventiedriehoek.

CAsus

Interventiedriehoek
Als begeleider wil je dat de deelnemers aan je bijeenkomst zich actief en 
open opstellen. Starten met een powerpointpresentatie maakt het lastig 
om deelnemers van een consumerende houding naar een actieve houding 
te brengen. Je kunt starten met een werkvorm waarin de deelnemers in 
een rij staan om te laten zien hoeveel ervaring ze hebben met het thema 
van de bijeenkomst en in tweetallen elkaar bevragen op een recente erva-
ring. Je start dan met activiteit en openheid, en op die manier zet je de 
toon voor de rest van de sessie. Het kiezen van een geschikte werkvorm 
betreft niveau 2 van de interventiedriehoek. Dit maakt het mogelijk om niet 
alleen invloed te hebben op de inhoud (niveau 1), maar ook op het gedrag 
binnen de groep (niveau 3).

10.2.2 Het verdergaande effect van werkvormen
Zoals duidelijk is geworden in de voorgaande paragraaf hebben werkvor-
men naast effect op het leerrendement, ook direct effect op het gedrag 
van mensen. Wanneer een frontale (powerpoint)presentatie wordt gegeven, 
roept dit passiviteit op. Wanneer mensen in tweetallen informatie uitwisse-
len en daarna vragen stellen aan de spreker of docent roept dit activiteit 
op. Ook houdingsaspecten zoals openheid, verantwoordelijkheid, samen-
werking, kwetsbaarheid, ondernemerschap en reflectie worden al dan niet 
opgeroepen door de werkvorm. Daarmee zijn werkvormen − naast het posi-
tieve effect dat ze hebben op (leer)rendement van een bijeenkomst − ook 
aanjagers van de (gewenste) cultuur. Werkvormen maken het mogelijk om 
niet alleen te praten over kernwaarden van een organisatie of een gewens-
te verandering, maar ook om hieraan concreet vorm te geven in momenten 
van ontmoeten en samenwerken. Deze momenten (zoals tijdens overleg) 
vormen een prachtige spiegel van de cultuur. Om de cultuur te proeven bin-
nen een organisatie is een regulier overleg een heel mooie plaats om deze 
te onderzoeken. Dit soort momenten vormen het broeinest van de cultuur. 
Daar is voelbaar en zichtbaar wat er tussen mensen gebeurt en het is 
daarmee ook een belangrijk beïnvloedings- of opleidingsmoment waarvan 
iedere L&D-medewerker, leidinggevende en medewerker zich bewust moet 
zijn. Werkvormen helpen heel praktisch om in deze momenten de cultuur 
te creëren die in het kader van de organisatie(verandering) gewenst is.

werkvormen



346 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES

10

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v

10.2.3 uitdagingen bij het gebruik van niet-passende 
werkvormen

Nu het werken met werkvormen meer aan populariteit wint, doet zich een 
nieuwe uitdaging voor: niet-passende werkvormen. Iedereen kent wel de 
situatie waarin een voorstelrondje uitmondt in een langdradig gesprekspro-
ces omdat iedereen zich uitgebreid gaat voorstellen aan de hand van een 
sleutelbos. Of de situatie waarin de begeleider graag meer wil horen van 
een expert, maar er gekozen is voor een werkvorm waarbij iedereen op gro-
te vellen papier zijn eigen ideeën schrijft, wat in een te lange plenaire te-
rugkoppeling leidt tot vermoeidheid in de groep. De volgende uitdagingen 
kunnen ontstaan wanneer niet-passende werkvormen worden gebruikt:
• Het programma heeft een hoog ‘spelletjesgehalte’, waarbij het doel on-

duidelijk is.
• Het duurt te lang; de werkvormen kosten te veel tijd.
• De werkvormen zijn leuk voor slechts een aantal mensen, omdat ze aan-

sluiten op een bepaalde leerstijl.
• Er wordt te weinig afgewisseld in werkvormen, waardoor te weinig zintui-

gen worden geprikkeld.
• Het programma bestaat uit diverse werkvormen, maar vormt geen ge-

heel.

Een goed programma heeft een duidelijk doel en bevat afwisselende werk-
vormen die elkaar logisch opvolgen. Het programma sluit daarmee aan op 
alle leerstijlen en prikkelt meerdere zintuigen. Een goed lopend programma 
motiveert professionals, houdt hun aandacht langer vast en zorgt dat in-
houd beter beklijft waardoor het leerrendement wordt vergroot. Het gericht 
kiezen en zorgvuldig ontwerpen van een programma is daarom een compe-
tentie die steeds belangrijker wordt binnen organisaties. In de volgende 
twee paragrafen wordt het kiezen van werkvormen toegelicht. Paragraaf 
10.4 gaat dieper in op het ontwerpen van een goed programma.

§  10.3 Vertrekpunten bij het kiezen van werkvormen

Hoe kies je de juiste werkvorm? En welke valkuilen bestaan er? Naast de 
antwoorden op deze vragen geeft deze paragraaf een beeld van de ver-
schillende niveaus waarop werkvormen kunnen worden ingezet. De para-
graaf eindigt met voorbeelden van programmadoelen en een overzicht van 
werkvormen en het beoogde gedrag per werkvorm.

10.3.1 Via doel en gedrag komen tot geschikte werkvormen
Het is in eerdere paragrafen al genoemd: doel en gedrag bepalen de ge-
schikte werkvorm. Het werkt als een formule: wanneer je duidelijk hebt wat 
je inhoudelijk wilt bereiken en je weet wat het gewenste gedrag is (en ook 
welk gedrag je verwacht bij binnenkomst), dan volgt hier als vanzelf de 
werkvorm uit.

Een voorbeeld. Stel, er is een trainingsdag die is gericht op een nieuw pro-
ces om klanten in je organisatie te ontvangen bij de receptie. Dan is het 
als eerste belangrijk om door te vragen wat de inhoudelijke opbrengst 
moet zijn. Wanneer is de opdrachtgever tevreden? Moeten de receptionis-
tes het nieuwe proces alleen kennen? Moeten ze het ook kunnen uitvoe-
ren? Of is het de bedoeling dat ze meedenken over het proces en input  

nietpassende 
werkvormen

leerstijlen
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geven? Voor de keuze van de werkvormen is het belangrijk om te weten wat 
precies de bedoeling is en het is daarom belangrijk om deze bedoeling te 
achterhalen. Het is daarnaast ook belangrijk om na te denken over wie de 
opdrachtgever is.
De volgende casus gaat over de rol van de L&D-functionaris bij een  
leertraject.

CAsus

De rol van de L&D-functionaris bij een leertraject
Aandachtspunt: L&D-medewerkers nemen in de praktijk vaak veel verant-
woordelijkheid op zich en hebben de neiging om voor leidinggevenden in te 
vullen wat zij willen. Dit doen zij vanuit de bedoeling te ontzorgen. Het ef-
fect is echter dat niemand vanaf de werkplek eindverantwoordelijk is, wat 
het effect en de transfer van de bijeenkomst nadelig beïnvloedt. Het is 
daarom belangrijk om de leidinggevende de bijeenkomst te laten openen 
en daarin te benoemen wat de aanleiding en het doel van het overleg of de 
training is. Wat moet er met elkaar worden bereikt en hoe draagt deze bij-
eenkomst daaraan bij?

Als helder is wat er inhoudelijk bereikt moet worden, is het tijd om door te 
vragen op het gedrag. Hierbij gaat het allereerst om gedrag tijdens de bij-
eenkomst. Wat vindt de opdrachtgever belangrijke kernwaarden? Welk ge-
drag is belangrijk in het kader van de inhoudelijke doelen? Van welk gedrag 
verwacht de opdrachtgever dat het een nadelig effect zou kunnen hebben 
op het leerrendement?

In de casus waarbij er een nieuw proces wordt ingevoerd bij de receptie 
zou het zo kunnen zijn dat weerstand het gedrag is dat een leidinggevende 
verwacht. Je kunt dan doorvragen wat de leidinggevende hiermee bedoelt: 
‘Waaraan zou je dat kunnen zien?’ Het antwoord kan zijn dat men kritische 
vragen stelt, of dat men in discussie gaat over iedere stap van het nieuwe 
werkproces. Misschien sluiten sommige deelnemers zich af en doen ze 
niet actief mee. Dit is allemaal belangrijke informatie, want je zult dan 
werkvormen moeten kiezen die het gewenste gedrag oproepen (bijvoor-
beeld openheid, positiviteit en uitspreken).

Het gewenste gedrag na de bijeenkomst op de werkvloer is ook het gewens-
te gedrag tijdens de bijeenkomst. Dit geeft vaak interessante handvatten 
voor de keuze van werkvormen. Wanneer bijvoorbeeld op de werkvloer de 
wens is dat de receptionistes elkaar helpen om het nieuwe proces op de 
juiste manier uit te voeren, dan wordt dit gedrag al in de training opgeroe-
pen door bijvoorbeeld de receptionistes elkaar bij oefeningen te laten hel-
pen. Daarmee oefenen professionals in de training met het gedrag dat ze 
ook op de werkplek moeten laten zien, in plaats van dat ze erover praten.
Interessant is dat de werkvorm vaak als vanzelf naar boven komt wanneer 
de inhoudelijke opbrengst en het gewenste gedrag (in en na de bijeen-
komst) helder is.
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Een ander aandachtspunt bij het kiezen van werkvormen is dat de inhoude-
lijke opbrengst en dus het doel van de bijeenkomst zuiver blijft. Bij het faci-
literen van een bijeenkomst komt het soms voor dat het gedrag (niveau 3) 
tot inhoudelijk doel (niveau 1) wordt gemaakt. In het gegeven voorbeeld 
kan het gebeuren dat deelnemers elkaar niet gaan helpen, maar dat zij 
veel door elkaar gaan praten. Het risico bestaat dan dat de sessie ineens 
gaat over het door elkaar praten en wat daar de oorzaak van is. De bijeen-
komst zou echter zo opgebouwd moeten zijn dat deelnemers niet door el-
kaar praten, maar dat zij aan de slag kunnen met het oefenen van hun 
nieuwe vaardigheid, namelijk helpen bij het uitvoeren van het nieuwe pro-
ces. Als bepaald (verstorend) gedrag in een sessie blijft terugkomen en 
daarmee een patroon wordt, dan is het noodzakelijk om dit issue uit te die-
pen. Op dat moment verandert dan ook het doel van de sessie. De sessie 
is dan gericht op het achterhalen van (constructief) gedrag dat leidt tot een 
gedegen programma.

10.3.2 Valkuilen bij het kiezen van werkvormen
Bij het kiezen van werkvormen is een eerste veelgemaakte fout dat geko-
zen wordt voor werkvormen die men zelf leuk vindt. Mensen die houden 
van rollenspelen verwerken deze graag in hun programma, en mensen die 
houden van uitwisseling kiezen vaak werkvormen met dit element in zich. 
Ten tweede blijven mensen vaak dezelfde werkvormen gebruiken, bijvoor-
beeld als ze eenmaal een lesopbouw hebben gemaakt. Het is van belang 
(ook voor de scherpte van de begeleider zelf) om je bij herhaling van een 
programma steeds te blijven afvragen wat de groep kenmerkt, welk gedrag 
van hen verwacht wordt en welk gedrag opgeroepen moet worden. De der-
de belangrijke valkuil bij het kiezen van werkvormen is dat er bij het maken 
van een programma − of dit nu voor een lessituatie is of voor een overleg 
− maar één werkvorm wordt gekozen. Vaak gaat het in het vooroverleg als 
volgt: Iemand uit de groep heeft laatst ergens een interessante of leuke 
werkvorm meegemaakt of heeft een favoriete werkvorm die hij vaker in-
brengt. Voor deze werkvorm wordt dan gekozen, terwijl een goed program-
ma bestaat uit meerdere werkvormen die allemaal zorgvuldig gekozen 
moeten zijn.

Verder dient bij het kiezen van werkvormen rekening gehouden te worden 
met de volgende factoren:
• groepsgrootte;
• beschikbare tijd;
• beschikbare ruimte;
• kwaliteiten van de begeleider (sommige werkvormen zijn complexer dan 

andere).

10.3.3 De drie niveaus van werkvormen: macro-, meso- en 
microniveau

Bij nadere beschouwing van werkvormen wordt zichtbaar dat werkvormen 
onder te verdelen zijn in werkvormen op macro-, meso- en microniveau (zie 
figuur 10.2). Een werkvorm op macroniveau is een werkwijze die voor een 
langere periode gekozen wordt en die meer algemeen aangeeft hoe er ge-
werkt en geleerd gaat worden. Voorbeelden zijn agile of scrum werken, of 
videoanalyse gedurende meerdere overleggen of werkmomenten. Werkvor-
men op mesoniveau zijn werkvormen die de context vormen voor een bij-
eenkomst, bijvoorbeeld een simulatie en een experimentele setting. Meer 

lesopbouw

werkvormen op 
macro, meso 
en microniveau

Scrum
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voorbeelden van werkvormen op mesoniveau komen aan bod in de hoofd-
stukken 9 en 13. Werkvormen op microniveau zijn de interventies die heel 
concreet gebruikt worden in de sessie, die de interactie vormen tussen de 
begeleider en de deelnemers of betrokkenen. Denk hierbij aan:
• een landkaart: deelnemers stellen zich voor door te gaan staan op een 

denkbeeldige landkaart;
• een reconstructie-oefening: het sorteren van stroken met daarop bij-

voorbeeld een stappenplan dat gevolgd moet worden of een model dat 
geleerd moet worden;

• sorteren: deelnemers krijgen een setje kaarten die ze sorteren, bijvoor-
beeld met kenmerken van een bepaalde ziekte om zo te leren hoe je 
een juiste diagnose stelt.

Bij werkvormen op macroniveau en bij die op mesoniveau dient alsnog na-
gedacht te worden over de werkvormen op microniveau. Juist de concrete 
manier waarop de interactie met de groep vormgegeven wordt, gaat het ef-
fect bepalen. Alleen bedenken dat een simulatie wordt ingezet is daarvoor 
onvoldoende.

FIGUUR 10.2  De werkvormenniveaus: macro, meso en micro

Macro

Meso

Micro

Bron: 2KNOWHOW

Hoewel het al een goed begin is om werkvormen bewust te kiezen, maakt 
een werkvorm nog geen goed programma of een goede opzet voor een bij-
eenkomst. Een programma dat (leer)rendement oplevert, bestaat uit een 
combinatie van passende werkvormen die op elkaar aansluiten en daar-
naast ook passen bij de verschillende leerstijlen die er in de groep kunnen 
zijn (zie hoofdstuk 7).

Het ontwerpen van een goed programma begint met het scherpstellen van 
het doel van elk programmaonderdeel en bedenken welk gedrag je bij de 
groep wilt oproepen om dit doel te bereiken. Hierna volgt het invullen van pas-
sende werkvormen. Voor ieder doel zijn verschillende werkvormen te vinden.

Ter afsluiting van de paragrafen over soorten werkvormen wordt in tabel 10.1 
een overzicht gegeven van doelen voor verschillende programmaonderde-
len en drie werkvormen die hiervoor in te zetten zijn. Een uitgebreidere  
beschrijving van de werkvormen is te vinden in Het Groot Werkvormenboek 
deel 1 en deel 2.
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TABEL 10.1 Voorbeelden van programmadoelen, werkvormen en beoogd gedrag per werkvorm

Doel werkvorm gedrag korte toelichting

Verbinden Op rij Actief 
Kennismaken 
Ontspannen

Laat de deelnemers een rij vormen op basis van 
diensttijd. Degenen die het langst bij het bedrijf 
werken staan helemaal links, degenen die nieuw zijn 
rechts. Alle deelnemers lichten hun naam en aantal 
dienstjaren toe.

Landkaart Beweging 
Kennismaken 
Open

Vertel de deelnemers dat de ruimte een grote kaart 
van Nederland is. Laat de deelnemers staan op de 
plek (of bij de windstreek) waar zij vandaan komen. 
Alle deelnemers vertellen iets over de plek waar zij 
vandaan komen (bijvoorbeeld welke waarden zij 
meegekregen hebben).

Laatste shot Kennismaken 
Persoonlijk 
Positief

Laat de deelnemers hun telefoon pakken. Elke 
deelnemer stelt zichzelf voor aan de hand van de 
laatste foto die hij gemaakt heeft. Dit kan in 
tweetallen of plenair.

Informeren Luisteropdracht Gefocust 
luisteren 
Lerend

Geef de deelnemers een luisteropdracht voordat je 
begint met je verhaal, bijvoorbeeld ‘noteer de punten 
die voor jou prioriteit hebben’.

Reconstructie Actief  
Kritisch 
Nieuwsgierig

Geef de deelnemers het model dat je wilt uitleggen, 
in stukken geknipt. Geef vervolgens de instructie om 
het model in de juiste volgorde te reconstrueren. Dit 
kan individueel of in groepjes.

Theorieloper Lerend 
Beweging 
Inlevend

Print of teken de theorie die je wilt toelichten op 
papier, met voor elke fase van de theorie een nieuw 
vel. Leg de eerste fase op de grond en geef een 
bondige toelichting, inclusief een voorbeeld. Leg dan 
de volgende fase een stukje verderop en laat de 
groep meelopen. Herhaal dit totdat je de volledige 
theorie hebt uitgelegd. Daarna noemt de groep eigen 
voorbeelden.

Brainstormen ABC Creatief 
Competitie 
Samenwerking

Zet op een flipover in twee kolommen de letters van 
het alfabet. Vraag de deelnemers al hun associaties 
met een bepaald thema op te schrijven. De letters 
op de flipover zijn steeds de eerste letters van het 
woord. Bij zo veel mogelijk letters moet een 
associatie komen. Geef hiervoor beperkt de tijd.

Slechtste idee 
ooit

Out of the box 
denken 
Betrokken 
Eigenaarschap

Laat de groep brainstormen over het slechtste idee 
ooit voor de situatie die opgelost moet worden. 
Selecteer het slechtste idee en verken met elkaar 
waarom dit een slecht idee is. Op basis hiervan mag 
de groep vervolgens het beste idee gaan verzinnen.

Flapdialoog Creatief  
Kritisch 
Eigenaarschap

Schrijf de vraag op een groot vel. Vraag de eerste 
deelnemer een oplossing op te schrijven. Vervolgens 
wordt het vel één plaats naar links doorgegeven. De 
volgende deelnemer schrijft ook een oplossing op. 
Herhaal dit totdat iedereen aan de beurt is geweest 
en selecteer samen het meest kansrijke idee.

Beslissen Staan achter de 
flap

Actief 
Eigenaarschap 
Uitspreken

Schrijf de voorgenomen beslissing op een flipover. 
Vraag deelnemers die het eens zijn met deze 
beslissing om voor de flipover te gaan staan en de 
deelnemers die het ermee oneens zijn om achter de 
flipover te gaan staan. Twijfelaars met vragen mogen 
in het midden gaan staan. Vervolgens worden voor- 
en tegenargumenten besproken.
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Doel werkvorm gedrag korte toelichting

Vragenvuur Betrokken 
Kritisch 
Inlevend

Eén deelnemer legt een probleem voor. De rest van 
de groep mag om de beurt één vraag stellen om het 
probleem te verhelderen. De inbrenger geeft zo 
mogelijk antwoord. In de tweede ronde mag de groep 
om de beurt één advies geven. De inbrenger neemt 
daarna een besluit.

Gevoelsroute Actief 
Uitspreken 
Ontspannen

Laat deelnemers beslissen op basis van hun 
‘onderbuikgevoel’. Leg een aantal ‘opwarmstellingen’ 
voor waarop iedereen snel ja of nee moet 
antwoorden, bijvoorbeeld ‘kaas is lekker’. Als het 
tempo er goed in zit, kom je met het echte voorstel 
waarop je een antwoord wilt.

Afronden Voornemens Reflectief 
Eigenaarschap 
Positief

Vraag deelnemers om naar aanleiding van de 
bijeenkomst een voornemen te bedenken voor de 
komende periode. Laat ze dit opschrijven met een 
datum erbij. Vóór die datum moet het voornemen 
gerealiseerd zijn.

Oogstboom Successen 
vieren 
Betrokken

Laat iedere deelnemer zijn opbrengst van de 
bijeenkomst schrijven op een stuk papier in de vorm 
van een appel. Plak alle appels op een papieren 
boom. Bespreek de opbrengst met elkaar.

Aha-moment Reflectief 
Lerend 
Nieuwsgierig

Beeld de programmaonderdelen van de bijeenkomst 
uit op verschillende A4’tjes. Loop langs de 
onderdelen en vraag steeds een of twee personen 
om samen te vatten wat de opbrengst was. Vraag 
vervolgens aan iedereen: bij welk onderdeel viel jouw 
‘kwartje’? Laat dit plenair uitspreken.

TABEL 10.1 Voorbeelden van programmadoelen, werkvormen en beoogd gedrag per werkvorm (vervolg)

§  10.4 Het maken van een goed programma

Hoe rijg je losse werkvormen aan elkaar tot een goed programma? In deze 
paragraaf wordt de LearningChain van 2KNOWHOW gepresenteerd. Het is 
een model om van meerdere werkvormen een gedegen programma te ma-
ken waarin daadwerkelijk beweging wordt gecreëerd. Het model behandelt 
de verschillende fasen in een leer- of overlegmoment en geeft handreikin-
gen om per fase de juiste werkvormen te kiezen.

10.4.1 Van losse werkvormen naar een goed programma
Zoals eerdergenoemd: een paar losse werkvormen maken nog geen klop-
pend programma. Om te komen tot een goede opzet van een bijeenkomst 
is het belangrijk om de verschillende inhoudelijke onderwerpen van een bij-
eenkomst apart te benoemen. Het kan zijn dat per onderdeel sprake is van 
een andere opdrachtgever. Doorvragen is belangrijk om te onderzoeken 
welke inhoudelijke opbrengst gewenst is. Hiervoor zijn de volgende vragen 
te gebruiken:
• Wat is het onderwerp dat geagendeerd moet worden?
• Wat moet de opbrengst van het behandelen van dit onderwerp zijn?
• Wanneer ben jij tevreden met de opbrengst? Wat moet er dan bereikt 

zijn?
• Stel, we spreken elkaar over een aantal weken en er is echt wat veran-

derd. Wat is dat dan?

learningchain 
van 2knOwhOw
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Hierna volgen vragen over het gewenste gedrag en huidige gedrag:
• Hoe denk je dat de mensen binnenkomen in deze bijeenkomst?
• Wat speelt er op dit moment wat het gedrag van de groep beïnvloedt?
• Wat is je eerder opgevallen aan het gedrag van de professionals in bij-

eenkomsten zoals deze?
• Stel, ik zou deze groep observeren. Wat denk je dat mij zou opvallen?
• Wat voor gedrag zou je graag willen zien in de groep?
• Wat is een belangrijke kernwaarde vanuit de organisatie of specifiek 

voor dit team?
• Hoe zou je dat kunnen terugzien in het gedrag van de mensen?
• Welk gedragselement vraagt speciale aandacht omdat het verstorend 

zou kunnen werken?
• Stel, over een aantal weken is in het gedrag van de mensen iets veran-

derd waarover jij echt tevreden bent. Wat zou dat zijn?

Deze vragen zijn goed te gebruiken om als begeleider geïnspireerd te wor-
den tot het voeren van goede gesprekken met de opdrachtgever om de ver-
schillende programmaonderdelen goed te kunnen voorbereiden.

10.4.2 De LearningChain
In deze subparagraaf wordt de LearningChain beschreven, een model dat 
is ontwikkeld door 2KNOWHOW om van meerdere werkvormen een gede-
gen programma te maken (zie figuur 10.3). Het model behandelt de ver-
schillende fasen in een leer- of overlegmoment en geeft handreikingen om 
per fase de juiste werkvormen te kiezen. In deze subparagraaf wordt het 
model op hoofdlijnen toegelicht, in de volgende subparagraaf wordt elke 
afzonderlijke fase beschreven.

Uiteindelijk heeft elke vergadering of training tot doel om mensen in bewe-
ging te brengen, te betrekken of verantwoordelijkheid te geven. Een goed 
programma heeft daarom twee B’s in zich: de Basis en de Beweging. De 
basis van het programma bestaat uit een start, de inhoud of kern van de 
bijeenkomst en een afronding. De basis gaat over wat de begeleider aan-
biedt of doet voor het collectief. Over dit deel van een programma is vaak 
het best nagedacht. Leidinggevenden denken na over agendapunten, do-
centen en trainers over de theorie die zij willen uitleggen. De meeste men-
sen die voor groepen staan, zijn geneigd vooral na te denken over wat zij 
willen komen vertellen of brengen.

Nadenken over wat aan het collectief wordt aangeboden is belangrijk, maar 
het is onvoldoende om er zeker van te zijn dat de professionals individueel 
in beweging komen. Bij een programma dat alleen bestaat uit een opening, 
een inhoudelijke kern en een afronding, wordt aan het toeval overgelaten 
of de professionals in beweging komen of niet. Of een overleg, training of 
bijeenkomst impact heeft op het gedrag van de professionals, is met een 
programma dat alleen ingericht is op sturing van het collectief niet zeker. 
Het rendement van de bijeenkomsten kan heel eenvoudig verhoogd worden 
door de collectieve onderdelen af te wisselen met momenten waarop het 
individu wordt aangeraakt, aangesproken en in beweging gebracht. Dit kan 
worden gedaan met een opdracht vooraf waarin de aandacht al gericht 
wordt. Na de opening van de bijeenkomst wordt de aandacht verder gefo-
cust door de deelnemers uit te nodigen een eigen vraag, situatie of casus 
in gedachten te nemen. Na de inhoud volgt dan de vertaling en na de af-

learningchain
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ronding volgt een opdracht voor de praktijk om de transfer te bevorderen. 
Voor elk van deze fasen zijn andere werkvormen geschikt. Met elkaar vor-
men ze een compleet programma dat (leer)rendement optimaliseert.

FIGUUR 10.3  De LearningChain van 2KNOWHOW

Bron: Dirkse, Talen & Kester (2018)

De beweging
Sturing van
het individu Opdrachten

vooraf Focussen Vertalen Opdrachten
achteraf

De basis
Sturing van
het collectief

Openen AfrondenInhoud

10.4.3 Basis en beweging
Een programma dat (leer)rendement oplevert bestaat dus uit elementen 
die de basis behandelen en elementen die de beweging creëren bij de indi-
viduele deelnemer. Deze fasen uit de LearningChain worden hierna verder 
toegelicht.

Opdrachten vooraf
Wil je het rendement vergroten? Zorg dan dat deelnemers al vóór de bijeen-
komst in beweging komen, op een manier die past bij hun behoefte en het 
doel van de bijeenkomst. Stuur hen een prikkelende uitnodiging, een boei-
end artikel of een gerichte voorbereidingsvraag waardoor de deelnemers 
zin krijgen in de bijeenkomst. Ook voor het bedenken van opdrachten geldt: 
verplaatsen in de deelnemers is van belang. Welke opdracht motiveert 
hen? En welke opdracht voelt voor hen van betekenis? Hoofdstuk 11 biedt 
hiervoor inspiratie.

Openen
Dan start de bijeenkomst. De opening is een van de meest bepalende  
elementen voor het succes van een bijeenkomst. Zoals we eerder hebben 
beschreven wordt aan de start van de bijeenkomst de toon gezet. In de 
eerste tien minuten wordt het gedrag en de mate van beweging voor de 
rest van de bijeenkomst bepaald. Het is dus van belang om bij het ontwer-
pen van een programma goed na te denken over de start. Wie opent? En 
hoe opent die persoon?
Na de opening volgt de kern van de bijeenkomst. Deze bestaat uit het aan-
brengen van focus, het aanbieden van de inhoud en het ondersteunen van 
de vertaling. Deze drie stappen vormen een sandwich: je start en eindigt 
bij het individu, met daartussen de collectieve inhoud die centraal staat.

Focus
Nu is het tijd voor focus en het stimuleren van de betrokkenheid van ie-
der individu. Het is belangrijk om je te realiseren dat als het individu in 
beweging gebracht moet worden, het individu ook het startpunt moet zijn. 
Motivatie vraagt om een persoonlijke betrokkenheid bij het thema dat be-
handeld wordt. Als het doel is om professionals iets te leren, dan is het 
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van belang om hun voorkennis te activeren, waardoor er een kapstok-
haakje actief is waaraan de nieuwe kennis kan worden ‘opgehangen’. 
Wanneer je als trainer wilt dat je deelnemers zich openstellen om te le-
ren, zorg er dan voor dat je hen hun probleem, vraag of verlangen laat 
voelen. En wanneer je als leidinggevende een agendapunt wilt afhande-
len, zorg er dan voor dat duidelijk is met welk doel en welke focus de dis-
cussie wordt geopend. Ook met weinig tijd kan focus aangebracht wor-
den. Het stellen van de vraag ‘wil je op dit onderwerp in deze vergadering 
iets brengen of ophalen?’ kan genoeg zijn om helderheid te creëren en 
focus aan te brengen voor het gesprek.

Inhoud
En dan de inhoud. In een vergadering wordt informatie overgedragen of een 
besluit genomen, in een training wordt kennis overgedragen of met vaardig-
heden geoefend. Zoals hiervoor is aangegeven is het van belang dat de  
opdrachtgever duidelijk maakt welke opbrengst hij wil halen uit deze bijeen-
komst, zodat de begeleider hierop kan aansluiten met de werkvormen.

Vertalen
Er is nu een moment nodig waarop de deelnemers individueel aangezet 
worden tot beweging. Het is tijd voor verwerking van leerstof, voor het ver-
talen van gemaakte afspraken naar het eigen werk of het laten landen van 
inzichten over het eigen gedrag. De meeste leidinggevenden, trainers en 
docenten gaan – vaak onbewust – ervan uit dat hun medewerkers, deelne-
mers of studenten deze vertaling zelf maken na de bijeenkomst. Hierdoor 
laten ze aan het toeval over of en wat iemand uit de bijeenkomst vertaalt 
naar de eigen dagelijkse praktijk. Wanneer er meerdere onderwerpen aan 
bod zijn gekomen, dan is het van belang om de sandwich van focus, inhoud 
en vertaling hierna te herhalen.

Afronden
In de afrondingsfase worden het programma en de bijeenkomst letterlijk 
‘rond’ gemaakt. Een goede afronding is net als de start duidelijk, energiek 
en verbindend. Ons motto is dat de afronding altijd positief en actief hoort 
te zijn. De sfeer en de energie van de laatste tien minuten van een bijeen-
komst nemen mensen mee naar buiten en dat is dus ook wat men zich 
vaak het best herinnert. In de afronding wordt de opbrengst voor het col-
lectief samengevat en wordt ervoor gezorgd dat iedereen zich gewaardeerd 
en erkend voelt.

Opdrachten achteraf
Met opdrachten verwijzen we niet naar algemene opdrachten die bedoeld 
zijn voor het collectief, maar naar opdrachten waardoor de deelnemers zich 
begrepen, gemotiveerd, aangesproken en aangemoedigd voelen om de in-
houd te gaan toepassen. Opdrachten zijn feitelijk werkvormen voor de prak-
tijk en zijn noodzakelijk voor transfer van het geleerde of besprokene.

De volgende casus gaat over over de toepassing van de LearningChain.
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CAsus  

Toepassing van de LearningChain
Mariska is leidinggevende van vijftien medewerkers met wie ze wekelijks 
een werkoverleg heeft. De organisatie volgt een nieuwe koers en Mariska 
heeft in het vorige overleg met haar team bepaald wat deze nieuwe koers 
van het team vraagt. In het komende overleg wil zij terugkomen op de uit-
dagingen, vooral om de aandacht hiervoor vast te houden. Haar doel is om 
de medewerkers te laten ervaren dat zij elke dag bezig kunnen zijn met de 
uitdagingen die er liggen en dat elke kleine stap een stap in de gewenste 
richting is. Het gedrag dat Mariska bij haar medewerkers wil zien is een ac-
tieve houding om samen in de richting van de nieuwe koers te bewegen en 
eigenaarschap voor de stappen die ze maken. Met een verhaal van haar 
kant of een discussie roept zij geen eigenaarschap op, eerder meningen en 
redenen waarom het niet kan of waarom het lastig is. Door haar medewer-
kers zelf te laten vertellen wat zij al doen, maakt zij iedereen verantwoorde-
lijk en laat ze de medewerkers elkaar inspireren. Mariska heeft het volgen-
de programma ontworpen:

learningchain werkvorm korte toelichting

Opdracht Successenreeks Lees het koersdocument en bedenk iets wat dat deze 
week al is gelukt.

Openen Welkom met 
doel en 
programma

Open het overleg door iedereen welkom te heten, het 
doel en het programma toe te lichten en te laten 
weten dat dit een vervolg is op het vorige overleg.

Focus Buzzen Laat de medewerkers duo’s vormen en uitwisselen 
wat zij in deze bijeenkomst komen brengen en halen.

Inhoud Spreektijd Iedere teamlid krijgt een minuut om toe te lichten wat 
deze week al is gelukt in lijn met de geformuleerde 
uitdagingen. Een ander teamlid vat dit daarna in twee 
zinnen samen.

Luisteropdracht Voordat je start met spreektijd: geef medewerkers de 
opdracht om uit de succesmomenten ideeën op te 
pikken waarmee ze zelf komende maand aan de slag 
kunnen.

Vertalen Voornemen Deelnemers koppelen in steekwoorden terug wat ze 
zojuist hebben gehoord aan ideeën waarmee ze de 
komende week zelf aan de slag gaan. Geef 
deelnemers een minuut de tijd om hun eigen 
voornemen voor komende week te bedenken.

Afronden Samenvatting De groep vat de opbrengst van dit overleg samen 
door antwoord te geven op de vraag welke volgende 
stap in de richting van de nieuwe koers in dit overleg 
is gezet.

Opdracht Duo Wissel de komende week met je duopartner (zie 
Buzzen) uit of je je voornemen al hebt behaald en zo 
niet, wat je nodig hebt om dit de komende week te 
bereiken.
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§  10.5 Het effectief inzetten van werkvormen

De kracht van een programma en de inzet van werkvormen worden beïn-
vloed door de kwaliteit van de analyse vooraf en door de uitvoering door de 
begeleider. Deze paragraaf beschrijft wat er nodig is om werkvormen effec-
tief in te zetten.

10.5.1 Problemen bij de inzet van werkvormen
Een goed programma is nog geen garantie voor leerrendement en resul-
taat. De kracht van een programma wordt beïnvloed door de kwaliteit van 
de analyse vooraf en door de uitvoering in het moment door de begeleider/
facilitator. Het niveau van faciliteren en de wijze waarop deze persoon kan 
schakelen wanneer zich onvoorziene situaties voordoen maken hierin het 
verschil. Zelf veel expertise hebben of veel weten is geen garantie voor 
(leer) effect.

10.5.2 Het aanscherpen van de analyse vooraf
Problemen met werkvormen kunnen voorkomen worden door een gedegen 
analyse vooraf en een zorgvuldig ontwerp van het programma als geheel. 
Om de analyse aan te scherpen kan het de begeleider helpen zichzelf de 
volgende vragen te stellen (of zich door iemand te laten interviewen aan de 
hand van deze vragen) wanneer het programma is samengesteld. Zo wordt 
een blinde vlek voor de problemen die zich kunnen voordoen in het pro-
gramma voorkomen.
1 Wat is de inhoudelijke opbrengst die met dit programma beoogd wordt?
2 Voor wie is dat belangrijk? Wie heeft daar belang bij?
3 Wat zou deze persoon aangeven als belangrijkste inhoudelijke op-

brengst? Waarom?
4 Wat is het gedrag dat met deze (combinatie van) werkvormen opgeroe-

pen wordt?
5 Klopt dat met het gewenste gedrag zoals benoemd door de opdrachtge-

ver?
6 Wat is het gedrag dat op langere termijn van deze professionals ge-

vraagd wordt?
7 Komt dat overeen met de gekozen werkvormen?
8 Wat is de opdracht vooraf, wat zijn de werkvormen voor de opening, de 

focus, de inhoud, de vertaling en de afronding? En wat is de opdracht 
naderhand?

9 Welk moment in dit programma vind je spannend?
10 Waarom is dat, wat zou er mis kunnen gaan?
11 Wat is ervoor nodig om daar meer zekerheid in te bouwen?
12 In hoeverre is er afwisseling qua werkvormen: zitten/staan, luisteren/

doen/praten, enzovoort?
13 Hoe stevig voel je je om deze werkvormen uit te voeren (of hoe stevig 

voelt de persoon zich die dat gaat doen)?
14 Vraagt dit om aanpassing van de werkvormen? Zo ja, hoe zou dit eruit 

kunnen zien?

10.5.3 De rol van de begeleider/facilitator
Het kunnen faciliteren van bijeenkomsten is een vaardigheid die steeds 
belangrijker is geworden voor L&D-medewerkers, leidinggevenden, do-
centen en medewerkers in algemene zin. Er worden ook steeds meer  

faciliteren

analyse
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facilitatorstrajecten en trainingen gefaciliteerd in organisaties, waarin de 
rol van de begeleider/facilitator centraal staat. Het is leuk om te merken 
dat binnen organisaties vaak veel talent aanwezig is dat ingezet kan wor-
den om bijeenkomsten beter te laten verlopen en goede programma’s te 
ontwerpen. Wanneer een organisatie dit zelf in huis heeft, wordt op in-
koop bespaard en het verhoogt de interne kundigheid.
De volgende factoren bevorderen de kwaliteit van de uitvoering van werk-
vormen.

Wees zelf een voorbeeld van de beweging die je in de groep wilt zien
Het gedrag van de begeleider heeft invloed op het gedrag van de deelne-
mers. Voorbeeldgedrag maakt het voor deelnemers gemakkelijker om te 
volgen en hetzelfde gedrag te laten zien. Wanneer de begeleider wil dat 
deelnemers gaan staan, dan is het van belang dat hij eerst zelf gaat staan 
en daarna de groep uitnodigt te gaan staan. Wanneer de begeleider wil dat 
deelnemers open zijn, dan is het verstandig als de begeleider eerst iets 
over zichzelf vertelt.

Leg kort en duidelijk uit
Deelnemers begrijpen complexe instructies vaak niet omdat mensen niet 
meer dan één of twee instructies tegelijk kunnen onthouden en opvolgen.
Het is daarom belangrijk om een uitleg op te knippen in stappen. Dus niet 
als volgt: ’We gaan zo staan op de kaart van Nederland, dan ga ik je vragen 
om te gaan staan op de plaats waar je geboren bent en daarna interview je 
elkaar op de vraag wat uit die periode je heeft gevormd in de manier waar-
op je nu nog samenwerkt.’ Knip het op en begin met één opdracht: ‘Kom 
hier staan.’

Ga niet in discussie over de werkvorm
Vooral in groepen waar men minder gewend is aan het werken met werk-
vormen komt het voor dat deelnemers met de begeleider in discussie gaan 
over de werkvorm. Bijvoorbeeld bij het uitnodigen om te komen staan:
‘Maar we kunnen dit toch ook zittend doen?’ Het advies aan begeleiders is 
om hierover niet in discussie te gaan, maar door te zetten wat ingezet is. 
Zo wordt voorkomen dat er bij een aanwijzing of opdracht van de kant de 
begeleider steeds weer een gesprek ontstaat, waardoor er minder tijd over-
blijft voor het inhoudelijke gesprek. Het is wel mogelijk om als begeleider 
tegen de groep te zeggen dat je het eerst zo gaat doen en dat je tussen-
door met de groep bekijkt wat een en ander oplevert. De ervaring leert dat 
mensen dan enthousiast zijn over de opbrengst.

Zet eerst beweging in en leg dan pas uit
Ook ervaren trainers maken soms nog de fout om al uitleg te geven terwijl 
de deelnemers bijvoorbeeld nog op hun stoel zitten. Wanneer een deelne-
mer dan zegt: ‘Maar we kunnen toch ook wel blijven zitten?’, dan is het niet 
gemakkelijk om de hele groep nog uit de stoel te krijgen. De regel is dus: 
zet eerst de beweging in en leg dan pas uit wat je verder gaat doen. Dan 
doet de groep gemakkelijk mee in de werkvormen.

Schakel op basis van wat zich in de groep voordoet; niet alles laat zich van 
tevoren plannen
Een bijeenkomst kent altijd onvoorziene situaties: er zijn plotseling veel 
meer of minder deelnemers, de ruimte is bezet waardoor uitgeweken moet 

rol van de  
begeleider/ 
facilitator
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worden naar een veel kleinere of grotere zaal (of naar een ruimte met een 
onhandig grote tafel in het midden), of er gebeurt iets met een deelnemer 
wat aandacht vraagt. Een competente begeleider is in staat om in te spe-
len op datgene wat zich voordoet. Dit betekent allereerst dat een begelei-
der moet openstaan voor signalen uit de groep en uit de omgeving en deze 
moet kunnen oppikken. Ook het vermogen om deze signalen positief te  
labelen en rustig te blijven is van belang. Vervolgens vraagt het flexibiliteit 
om te schakelen, mogelijk naar een andere werkvorm of een aangepaste 
versie van de werkvorm die eerder was gekozen.

Een goed begin is het halve werk
Het is belangrijk om voorafgaand aan een bijeenkomst tijd te investeren in 
het kiezen van de juiste werkvorm en het ontwerpen van een goed pro-
gramma. Dat geeft houvast tijdens de bijeenkomst en biedt de ontwerper 
en begeleider ruimte om de aandacht te richten op hetgeen zich tijdens de 
bijeenkomst voordoet.

Met de kennis uit dit hoofdstuk is het mogelijk de kracht van werkvormen 
bewust in te zetten om meer resultaat te behalen met een bijeenkomst en 
daarbij tevens in de bijeenkomst de gewenste cultuur vorm te geven. Via 
de hulpbronnen bij de rubriek Verder lezen aan het eind van dit hoofdstuk 
zijn meer werkvormen toegankelijk gemaakt, waarmee begeleiders zelf aan 
de slag kunnen met het ontwerpen van een succesvol programma.
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Samenvatting

Werkvormen zijn van belang voor een krachtig leer- en ontwikkelproces van 
professionals. Doel en gedrag bepalen de geschikte werkvorm.
• Voor het behalen van een hoog (leer)rendement heb je niet alleen inhou-

delijke expertise nodig, maar ook handvatten om het juiste gedrag op te 
roepen bij de aanwezigen.

• De interventiedriehoek maakt inzichtelijk dat met werkvormen gestuurd 
kan worden op het gedrag dat nodig is voor het overdragen van inhoud 
(ofwel het bereiken van het doel).

Een programma dat (leer)rendement oplevert bestaat uit een combinatie 
van passende werkvormen, die op elkaar aansluiten en passen bij de ver-
schillende leerstijlen die er in de groep kunnen zijn.
• De LearningChain van 2KNOWHOW is een model om van meerdere 

werkvormen een gedegen programma te maken. Het model behandelt 
de verschillende fasen in een leer- of overlegmoment en geeft hand-
reikingen om per fase de juiste werkvormen te kiezen.

• Een goed programma wisselt tussen werkvormen gericht op het collec-
tief (de basis) en werkvormen gericht op het individu (de beweging).
– De basis bestaat uit een start, de inhoud en een afronding.
– De beweging bestaat uit momenten waarop het individu in beweging 

gebracht wordt, bijvoorbeeld via een opdracht vooraf waarin de aan-
dacht al vóór de bijeenkomst gericht wordt.

De kracht van een programma wordt verder beïnvloed door de kwaliteit van 
de analyse vooraf en door de uitvoering in het moment door de begeleider.
• De volgende aandachtspunten voor de begeleider bevorderen de kwali-

teit van de uitvoering van werkvormen.
– Wees zelf een voorbeeld van de beweging die je in de groep wilt zien.
– Leg werkvormen kort en duidelijk uit.
– Ga niet in discussie over de werkvorm.
– Zet eerst de beweging in en leg dan pas uit.
– Schakel op basis van datgene wat zich voordoet in de groep.
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Verder lezen

Dirkse, S., & Talen, A. (2007). Het Groot Werkvormenboek deel 1. 
Amsterdam: Boom uitgevers.

Dirkse, S., Talen, A., & Kester, M. (2018): Het Groot Werkvormenboek deel 
2. Amsterdam: Boom uitgevers.

Er is veel geschreven over actief leren. Zie daarvoor onder andere: 
Leeds Beckett University. (2017, 16 mei). Being more active in school 

lessons can improve performance in tests. Geraadpleegd op 10 april 
2018, van https://www.sciencedaily.com/

Michael, J. (2006, 10 augustus). Where’s the evidence that active learning 
works? Geraadpleegd op 10 april 2018, van https://www.physiology.
org/doi/pdf/10.1152/ advan.00053.2006

www.mymethods.nl (voor meer inspiratie over werkvormen en formats voor 
het ontwerpen van je eigen programma’s).

Prince, M. (2004, juli). Does Active Learning Work? A Review of the 
Research. Geraadpleegd op 10 april 2018, van http://www4.ncsu.edu/
unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/ Prince_AL.pdf

Werk je met groepen en wil je verschillen tussen mensen leren benutten? 
Lees dan: 

Dirkse-Hulscher, S. & Talen, A. (2009). Menskennis voor managers. Den 
Haag: Academic Service.

Wil je online sessies begeleiden of wil je blended learning toepassen? 
Gebruik dan: 

Dirkse, S., Talen, A., Van Rumpt, A., & Bons, L. (2020). Het Groot Online 
Werkvormenboek, Dé inspiratiebron voor online vergaderingen, 
opleidingen en andere bijeenkomsten. Deel 3. Amsterdam: Boom 
Uitgevers.

Van den Ouden, L. (2020). 100 online werkvormenboek, Voor succesvol 
begeleiden van online sessies. Expert Trainers.

Studytube (2021) Dè how-to gids voor een optimale blended learning 
strategie. Geraadpleegd via internet op 20 oktober 2021 vis https://
www.studytube.nl/e-book-optimaal-blended-learning-strategie-studytube.
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11

11 
Digitaal leren en  
leertechnologie
Nick van Dam
Jan Rijken

11.1 De evolutie van digitaal leren: 100 jaar leren met technologie!
11.2 Digitaal leren: effectiviteit, succescriteria, voor- en nadelen
11.3 Ontwikkelingen in leertechnologie
11.4 Digitale leervormen
11.5 De L&D-strategie, digitale leervolwassenheid en de gevolgen voor  

L&D’s competenties.

Digitaal leren en het gebruiken van leertechnologieën is sinds de komst van 
het internet in de jaren negentig enorm gegroeid. Toch waren er nog veel 
mensen en organisaties die hun bedenkingen hadden tegen deze vorm van 
leren waardoor de optie van digitaal leren sterk varieerde per organisatie en 
individu. Dit is volledig veranderd door de COVID-19 pandemie. Honderd pro-
cent van alle werknemers heeft kennisgemaakt met digitaal learning en ie-
dereen heeft nieuwe vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor het gebruik 
van verschillende leertechnologieën waaronder virtuele klas software zoals 
ZOOM, Microsoft Teams enzovoort.
In het digitale tijdperk zal de inhoud van werk veranderen en het is de ver-
wachting dat iedere werknemer zich de komende 10 jaar aanzienlijk zal 
moeten bijscholen en omscholen. Het moge geen verassing zijn dat digitaal 
leren inmiddels het leren in een ‘fysieke klaslokaal’ heeft verdrongen als 
het meest gebruikte formaat voor zowel het formele als het informele leren. 
Dit betekent dat elke L&O-professional zowel een brede als diepe achter-
grond moet hebben in dit innovatieve domein.
In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op een veelvoud van aspecten 
van digitaal leren en leertechnologieën.
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§  11.1 De evolutie van digitaal leren: 100 jaar leren met 
technologie!

Technologie wordt al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw gebruikt voor 
onderwijs. Een van de eerste technologieën die werd gebruikt voor leren 
was de radio. De eerste radiocursus werd gegeven door de Universiteit van 
Iowa in 1925. Dit werd gevolgd door film en vanaf de jaren 40 werd tv een 
belangrijk medium voor onderwijs. Het eerste gebruik van computers voor 
het verzorgen van onderwijs vond plaats aan het eind van de jaren 50 op 
Stanford University. IBM werkte samen met Stanford bij de ontwikkeling 
van zogenaamde ‘computer-aided instruction’ voor lagere scholen (Van 
Dam, 2005). In het midden van de jaren zeventig werd de eerste Apple Per-
sonal Computer ingezet in het onderwijs. In de jaren 80 kwamen de eerste 
personal computers die werkten op Microsoft’s besturingssystem beschik-
baar voor het onderwijs. Zogenaamde computer based-trainingen (CBT’s) 
werden ontwikkeld die gemakkelijk konden worden gedeeld door de inhoud 
op een cd-rom te zetten. Halverwege de jaren 90 nam het gebruik van  
internettechnologie, ook wel bekend onder de naam web 1.0, een grote 
vlucht en werden web-based trainingen ontwikkeld. De term e-learning 
werd, in het tijdperk van de begrippen e-commerce en e-business, in 1999 
voor het eerst gebruikt (Van Dam, 2003).

Rond deze tijd kwamen ook de eerste leermanagementsystemen en elektro-
nische leeromgevingen op. In deze periode waren de verwachtingen van  
e-learning hoog gespannen. Opleiden zou toegankelijker, flexibeler en  
goedkoper worden. Maar deze verwachtingen ten aanzien van e-learning ver-
dwenen als sneeuw voor de zon. Dit werd onder meer veroorzaakt door de 
toenemende ontevredenheid over e-learning. Zo werden bijvoorbeeld Power-
Pointpresentaties online gezet, wat dan werd gepositioneerd als e-learning. 
Bij dergelijke leeroplossingen werd nauwelijks gebruik gemaakt van inzich-
ten uit de didactiek en onderwijskunde, met als gevolg een manier van leren 
die niet echt effectief en aantrekkelijk was. De ‘e’ van e-learning zou voor 
‘eenzaam’ staan. Bovendien werd de inhoud van fysieke in de klas opleidin-
gen bij een aantal bedrijven in zijn geheel vervangen door e-learning, wat 
door veel mensen als een teleurstellend alternatief werd ervaren. Aan het 
eind van deze periode werd daarom meer aandacht besteed aan de kwali-
teit van de content en aan ‘digitale didactiek’. Bovendien zou de ‘eenzaam-
heid’ verholpen kunnen worden door online leren op afstand te combineren 
met leren tijdens interactieve klassikale bijeenkomsten. De term ‘blended 
learning’ was geboren.

Het internet evolueerde verder en social media en sociale netwerken kwa-
men beschikbaar. Het werd nu echt mogelijk om veel informatie met elkaar 
te delen via het internet. Het nieuwe ‘web 2.0’ maakte sociaal leren echt 
mogelijk. De eerste tablets en smartphones kwamen beschikbaar aan het 
begin van deze eeuw, wat een enorme boost gaf aan het mobiele leren.
We staan nu aan de vooravond van een explosie in het gebruik van ‘virtual 
reality’. Bij virtuele realiteit gaat het om een op een computer gemaakte 
veelal driedimensionale werkelijkheid waarin de lerende zich lijkt te bege-
ven. Er kan bijvoorbeeld een virtueel bezoek gebracht worden aan een fa-
briek, deelnemers kunnen oefenen in het geven van een presentatie voor 
een volle zaal of er kan een klantinteractie worden gesimuleerd. Het aantal 

computeraided 
instruction

computer 
based 
trainingen 
(cBT’s)

elearning

Blended  
learning
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educatieve toepassingen is enorm gestegen en de investeringen in virtual 
reality applicaties en hardware (VR-brillen) wordt steeds aantrekkelijker  
(zie ook 11.4.6).
Tenslotte neemt ook het gebruik van Artificiële Intelligentie-toepassingen 
voor leren & ontwikkelen snel toe. Met behulp van AI kunnen bijvoorbeeld 
automatisch cursussen worden ontwikkeld die op maat gesneden zijn voor 
de cursist. Algoritmes kunnen ook de kwaliteit van een onlinecursus verbe-
teren doordat ze informatie verzamelen, analyseren en correleren over bij-
voorbeeld de interactie die plaatsvindt tussen de docent en de deelnemers. 
Dankzij AI krijgen docenten en lerenden ook beter inzicht met welke onder-
werpen een lerende worstelt. Tenslotte zorgt AI ook voor het verkrijgen van 
beter inzicht tijdens het leerproces.
Ofschoon bepaalde technologieën al lang geleden zijn geïntroduceerd,  
spelen ze nog steeds een (belangrijke) rol in het leerproces. Het luisteren 
naar podcast of het kijken naar instructiefilmpjes zijn hiervan slechts  
voorbeelden.

§  11.2 Digitaal leren: effectiviteit, succescriteria,  
voor- en nadelen

L&D-professionals kunnen verschillende leerinterventies inzetten in een 
organisatie. Een van de vormen is digitaal leren. De term digitaal leren 
wordt vooral in Angelsaksische landen gebruikt, met name bij internatio-
nale bedrijven die een vestiging of een hoofdkantoor hebben in Nederland. 
De term digitaal leren wordt door het internationale L&D-onderzoeksinsti-
tuut CIPD getypeerd als een breder fenomeen dan e-learning: ‘There’s no 
universally accepted definition, but we consider digital learning to be lear-
ning, that is delivered, enabled or mediated using electronic technology for 
the explicit purpose of training, learning or development in organisations.’ 
Binnen deze definitie is het volgens de CIPD niet noodzakelijk om online te 
zijn om digitaal te leren. Het bestuderen van gedownload materiaal is im-
mers ook een vorm van digitaal leren. Het CIPD stelt verder dat het delen 
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FIGUUR 11.1  De ontwikkeling van digitaal leren

Bron: Van Dam, 2021
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van kennis of hyperlinks eveneens een vorm van digitaal leren is. Echter, 
door het toenemende gebruik van laptops, smartphones en tablets zal 
steeds meer digitaal leren vooral online plaatsvinden.

Binnen organisaties worden de termen e-learning, online leren en digitaal 
leren vaak door elkaar gebruikt als zogenaamde ‘paraplubegrippen’. Zeer 
veel en diverse vormen van elektronisch leren vallen hieronder, zoals de 
door Shepherd (2013) onderscheiden vijf vormen van digitaal leren, die 
zich continu doorontwikkelen:
1 zelfstudielessen waarbij deelnemers individueel onlinecursussen volgen 

en deze eventueel afronden met een test;
2 virtual classrooms waarbij een les via het internet wordt verzorgd en 

waarbij de docent en cursisten op hetzelfde tijdstip achter hun laptop of 
tablet zitten en online zijn;

3 simulaties en virtuele werelden (waartoe ook serious games behoren);
4 online bronnen raadplegen (bijvoorbeeld via zoekmachines);
5 online samenwerken (in communities of netwerken).

Wat bij alle hiervoor genoemde definities opvalt, is de wederzijdse beïn-
vloeding van leren en technologie. E-learning, online leren, digitaal leren, 
en blended learning bestaan doordat leren mogelijk wordt gemaakt dankzij 
technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn technologische ontwikke-
lingen ook van invloed op de wijze waarop leren, opleiden en ontwikkeling 
vorm kunnen krijgen. Dat was al het geval tijdens de derde industriële revo-
lutie. Tijdens de huidige vierde industriële revolutie wordt de impact waar-
schijnlijk alleen maar groter en neemt de snelheid van de veranderingen 
toe (Van Dam, 2016). Quigley (2017) meent dat e-learning het leren zoda-
nig heeft veranderd dat we nu volwaardig kunnen spreken van digitaal leren 
in plaats van e-learning. Zij benadrukt dat we nu heel andere technologieën 
gebruiken dan twintig jaar geleden, wat een nieuw begrip rechtvaardigt. 
Deze technologieën hebben volgens haar ervoor gezorgd dat mensen beter 
in staat zijn om hun eigen leren te ‘managen’ of te sturen, wat self-directed 
learning mogelijk maakt. Organisaties en werknemers kunnen leren zoals 
nooit tevoren. Quigley stelt dat digitaal leren nu in feite is wat e-learning 
had moeten zijn. In dit boek wordt de term digitaal leren gehanteerd voor 
alle vormen van elektronisch ondersteund leren en ontwikkelen.
In de volgende paragraaf gaan we in op de effectiviteit, de voor- en nadelen 
van digitaal leren en de succesfactoren.

11.2.1 De effectiviteit van digitaal leren
Bij de introductie van nieuwe leertechnologieën en -methoden wordt dik-
wijls de vraag gesteld of het middel leidt tot betere leerprestaties of tot 
een betere performance van de lerende op de werkvloer. Deze vraag naar 
de effectiviteit van digitaal leren is begrijpelijk, maar is niet eenduidig te 
beantwoorden. De resultaten van onderzoek naar effectiviteit van digitaal 
leren tonen dat het medium dat gebruikt wordt bij leren, zoals digitale  
technologie, er niet toe doet (Rubens, 2016). De effectiviteit lijkt vooral af 
te hangen van de wijze waarop leertechnologie wordt ingezet en van de 
deskundigheid van de docenten of opleiders. Er zijn voorbeelden bekend 
waarin positieve resultaten worden geboekt met digitaal leren, terwijl de-
zelfde toepassing in een andere context niet leidt tot positieve effecten.
Vanuit het oogpunt van effectiviteit is het daarom het beste om kenmerken 
van een effectieve didactiek als uitgangspunt te nemen voor het ontwerpen 

effectieve  
didactiek
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en ontwikkelen van digitaal leren (zie ook hoofdstuk 9 Instructional design). 
Denk daarbij aan het onderzoek van Richard Mayer naar principes op het 
gebied van multimedia-ontwerp. Mayer heeft op basis van onderzoek veer-
tien principes geformuleerd waaraan multimediaal instructiemateriaal moet 
voldoen (Mayer, 2020). Deze principes zijn weergegeven in figuur 11.2.

Temporal Contiguity Principle
People learn better when

corresponding narration and
images/ animations are

presented simultaneously
rather than successively

Modality Principle
People learn better when
images/texts or labelled

images are presented as narration
rather than reading a lengthy

on-screen texts

Segmenting Principle
People learn better when

a multimedia lesson is presented in
learner-paced segments rather
than as a continuous lesson

Signaling Principle
People learn better when the presentation
include word/voice signals that cue the
presentation organization rather than

without signals

Personalization Principle
People learn better when texts
are presented in conversational
style rather than in formal style

Redundancy Principle
People learn better when

images or labelled images are
presented as narration rather than

as both narration and on screen text

Spatial Contiguity Principle
People learn better when

corresponding text and pictures/
animations are presented near rather

than far from each other in
time or on the screen

Interactivity Principle
People learn better when

audience are allowed to control
the pace of the presentation

rather than continuous presentation

Pre-training principle
People learn better from a multimedia
lesson when they receive pre-training

on each component of the lesson
(terms and characteristics of
the main concept) rather than

without any pre-training

Coherence Principle
People learn better when

extraneous narration, sounds, images,
and videos are excluded rather

than included

Multimedia Principle
People learn better when

texts and pictures are
presented together rather

than from words alone

Voice Principle
People learn better when words

are spoken in a standard-accented
human voice rather than in a machine

voice or in foreign-accented human voice

Individual Differences Principle
Design effects are more effective
for low-knowledge learners rather
than for high- knowledge learners

regarding the relationship between
texts, images, animations, or sound

in a multimedia presentation

Image Principle
People do not necessarily learn
better or probably undesirable

to have a multimedia lesson which
include the speakers

image on the same screen

FIGUUR 11.2  Veertien principes voor gebruik van multimedia in digitaal leren

Bron: Mayer, 2017

Zo blijkt de combinatie van gesproken tekst met afbeeldingen effectiever 
te zijn dan de combinatie van gesproken tekst, afbeeldingen en geschreven 
tekst. Deze laatste combinatie leidt eerder tot cognitieve overbelasting. 
Een ander principe is dat je strategieën moet toepassen waarmee de aan-
dacht van de lerende op het meest belangrijke wordt gericht (bijvoorbeeld 
door in te zoomen).

Leren moet gebeuren op basis van realistische taken of problemen die in 
complexiteit toenemen. Dat kan bijvoorbeeld door een casus via een video-
clip te introduceren. Verder is het belangrijk om een activerende didactiek 
te gebruiken waarbij medewerkers bijvoorbeeld voorkennis activeren via 
een online zelftest of waarbij intensief geoefend moet worden. Ook zou 
nieuwe kennis gedemonstreerd moeten worden door bijvoorbeeld beroeps-
handelingen voor te doen in een video. Een ander principe dat de effectivi-
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teit doet toenemen is het toepassen van kennis door de lerenden. Dankzij 
artificiële intelligentie wordt het eenvoudiger om meer gerichte feedback te 
geven, omdat de leeromgeving de lerende dankzij data-analyses beter kent. 

Het is van belang dat medewerkers in staat zijn nieuwe kennis in hun eigen 
situatie te integreren. Leertechnologie wordt gebruikt om te reflecteren op 
ervaringen. Binnen gezondheidszorgonderwijs wordt daarom bijvoorbeeld 
gebruikgemaakt van ‘reflectievloggen’. Tot slot is de effectiviteit van digi-
tale leeroplossingen afhankelijk van de mate waarin aandacht wordt be-
steed aan analyse van de doelgroep, de motivatie voor leren, de werkcon-
text en de performancedoelen die behaald moeten worden. In hoofdstuk 
17 L&D-analytics, wordt ingegaan op het meten van en het rapporteren 
over de effectiviteit en efficiency van (digitaal) leren.

11.2.2 succescriteria van digitaal leren
Vanwege de explosieve stijging van het gebruik van digitaal leren door orga-
nisaties en medewerkers is er een vraag ontstaan naar het definiëren van 
succescriteria van digitaal leren en digitale leersystemen. Het Department 
of Computer Science van de Universiteit van Warwick (Engeland) heeft in-
tensief onderzoek gedaan naar deze succescriteria en heeft op basis van 
dit onderzoek een compact model ontwikkeld met de succesfactoren van 
digitaal leren.
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FIGUUR 11.3  Succesfactoren van Digital Learning (e-Learning)

Bron: Al-Fraihat et. al., 2020
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In het model worden zeven succescategorieën gedefinieerd:
• technische systeem kwaliteit;
• kwaliteit van aangeboden informatie;
• kwaliteit van service-ondersteuning;
• kwaliteit van de opleider;
• kwaliteit van de lerende;
• kwaliteit van het ondersteunende systeem;
• kwaliteit van het onderwijskundige systeem.

Deze categorieën zijn vervolgens nader uitgewerkt in diverse subcategorie-
en. Het onderzoek toont aan dat de meest bepalende succesfactoren voor 
gebruik van digitaal leren door medewerkers zijn: het onderwijskundige  
systeem, het ondersteunende systeem, de lerende en het ingeschatte nut 
van de opleiding.

11.2.3 Voordelen en nadelen van digitaal leren
De inzet en het gebruik van digitaal leren is in de afgelopen decennia sterk 
gegroeid. De COVID-pandemie heeft het gebruik van digitaal leren door be-
drijven en onderwijsinstellingen versneld, vanwege de noodzaak om een 
leeraanbod te realiseren en het gebrek aan alternatieve leervormen (con-
tactonderwijs was gelimiteerd). De voorspellingen wijzen erop dat de markt 
voor digitaal leren verder zal blijven groeien en dat organisaties na de pan-
demie een nieuwe balans zullen zoeken en vinden tussen contactonderwijs 
en digitaal leren. Vanwege de zoektocht naar dit nieuwe evenwicht is het 
belangrijk om de voordelen en de nadelen van digitaal leren in ogenschouw 
te nemen bij het ontwerpen, aanbieden en begeleiden van digitaal leren. 
Hierna volgt een overzicht van de voor- en nadelen

Voordelen van digitaal leren > de lerende staat centraal
1 Flexibiliteit van leren: tijd, tempo & omgeving.
2 Toegang van leermogelijkheden: 24/7 beschikbaar op ieder ‘device’  

(apparaat).
3 Leren op maat: keuze van leerstof, volgorde, realtime of recorded et  

cetera.
4 Overzicht van prestaties, vorderingen & lacunes – voor lerende & docent.
5 Kostenbesparend voor lerende en docent-organisatie.
6 Interactie & samenwerken met mede lerenden, docenten, mentoren et 

cetera.
7 Creëren en actualiseren van leerstof op een eenvoudige manier (lerende 

& docent).
8 Toegang tot alle kennis en bronnen: eenvoudige toegang tot en delen 

van leerstof, bronnen, opdrachten et cetera.

Nadelen van digitaal leren > de lerende is kwetsbaar
1 Motivatie: hoe blijft de lerende gemotiveerd, volhardend en houd men 

vertrouwen.
2 Verantwoordelijkheid: heeft de lerende de zelfverantwoordelijkheid en 

zelfdiscipline om door te gaan.
3 Tijdmanagement: kan de lerende goed plannen en tevens op tijd een 

grens trekken.
4 Techniek & Technische kennis: de internetconnectie en techniek dienen 

feilloos te werken.
5 Daarnaast moeten zowel de lerenden als docenten beschikken over een 

device om digitaal te leren, naast de nodige technische vaardigheden.

cOvIDpandemie
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6   Data privacy & security: is de digitale leeromgeving voldoende veilig en 
zijn de data beschermd?

7   Gevoel van eenzaamheid: het gebrek aan fysieke interactie kan leiden 
tot gevoel van isolatie of eenzaamheid bij lerenden.

8   Schermmoeheid & afleiding: lange online werk-leer sessies kunnen  
leiden tot schermmoeheid.

9   Daarnaast kan afleiding in de privé-leeromgeving leiden tot gebrek aan 
concentratie.

10   Gebrek aan persoonlijke interactie: het gebrek aan persoonlijk en infor-
meel contact kan een negatieve invloed hebben op socialisatie van  
lerenden.

§  11.3 Ontwikkelingen in leertechnologie

Om digitaal leren mogelijk te maken beschikten organisaties lange tijd 
vooral over auteursomgevingen om online leerstof in te ontwikkelen, over 
applicaties voor het maken en afnemen van online toetsen en over leerma-
nagementsystemen. Deze leermanagementsystemen (LMS) werden be-
schouwd als de kern van corporate learning. Deze leerinfrastructuur wordt 
sinds eind jaren 90 gebruikt voor het ontsluiten van onlinecursussen, voor 
inschrijving op cursussen (ook face to face), voor het monitoren van de 
voortgang, voor verantwoording en certificering. In de loop der jaren zijn 
deze systemen echter onder vuur komen te liggen. Ze zouden te duur, te 
complex en te gesloten zijn, het leren zelf onvoldoende faciliteren, maar 
vooral gericht zijn op het managen van het leren. Organisaties maken 
naast hun LMS dan ook steeds vaker gebruik van andere (vaak mobiele) 
platforms die beschikken over meer functionaliteit en gebruiksvriendelijker 
zijn dan het traditionele LMS. Deze leerplatforms zijn gekoppeld aan HRM-
systemen zodat belangrijke leerinformatie kan worden bijgehouden.

Bovendien veranderen opvattingen over leren en over wie verantwoordelijk 
is voor het leren. Deze verschuivende opvattingen beïnvloeden de behoefte 
aan leertechnologie. Als leren vooral een sociaal proces is, zijn heel ande-
re typen leertechnologieën nodig. Om die reden worden platforms die on-
line samenwerken en online interacties ondersteunen, zoals Zoom en  
Microsoft Teams, ook ingezet voor online samenwerkend leren of leren in 
online-netwerken.

Daarnaast gebruiken organisaties in toenemende mate platforms, die 
werknemers helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen  
ontwikkeling. De lerende kan binnen een zogenaamd learning experience 
platform (LES)  zoeken op interesse of vaardigheid, bijvoorbeeld project-
planning. Vervolgens kan de lerende kiezen uit online modulen, die dikwijls 
in korte tijd kunnen worden bestudeerd. Deze modulen kunnen afkomstig 
zijn van één aanbieder of van meerdere aanbieders. De leerstof kan ook 
bestaan uit vrij verkrijgbare content die gerelateerd is aan bepaalde vaar-
digheden (denk aan TED-video’s). Vaak is de leerstof geordend op basis 
van leerpaden. De lerende krijgt aanbevelingen over wat te bestuderen  
op basis van eerder bestudeerde onderdelen en interesses. Er zijn ook  
learning experience platforms waar medewerkers certificaten kunnen  

leer
management
systemen (lMS)

learning 
 experience 
 platform (leS)
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verwerven die toegevoegd kunnen worden aan het persoonlijke LinkedIn-
profiel. Analyses en rapportages vormen ook een wezenlijk element van 
een learning experience platform.

Er zijn ook aanbieders van leertechnologie die zich richten op de lerende 
zelf. De medewerker bepaalt dan binnen een e-learning-marktplaats zelf 
wat hij wil leren, en draagt ook zelf zorg voor de kosten. Dankzij de beschik-
bare mobiele technologie zijn medewerkers zowel privé als zakelijk gewend 
om te werken met applicaties die het leren kunnen bevorderen, zoals com-
munity’s. Technologieën voor het verbeteren van de productiviteit en com-
municatie binnen organisaties en tussen deelnemers in netwerken, kunnen 
tevens worden benut voor leren. Ter illustratie: Jane Hart’s Directory of Top 
200 Learning Tools geeft een overzicht van de meest gebruikte leertechno-
logieën die in 26 categorieën zijn ondergebracht – het aantal nieuwe cate-
gorieën groeit gestaag. Hart behandelt onder andere auteursomgevingen, 
tools om instructievideo’s mee te maken, social learning tools, tools  
leerinhoud-ontwikkeling en persoonlijke tools voor het verbeteren van de 
productiviteit. Figuur 11.4 toont een overzicht.

Productivity

FIGUUR 11.4  Directory of Learning Tools 2020
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Josh Bersin (2020) ziet een behoefte ontstaan aan een ecosysteem dat uit 
een samenhangend geheel van applicaties bestaat dat de verschillende 
HR-functionaliteiten verbindt. Het nieuwe technologielandschap is meer 
open en flexibel met oog voor de eindgebruiker van de applicaties. Verschil-
lende applicaties vormen samen een digitale leeromgeving, waarbij gege-
vens tussen die applicaties worden uitgewisseld en de gebruiker het gevoel 
heeft in één systeem te leren. Tot een paar jaar terug bleef het echter bij 
concepten en visies. Dankzij bepaalde open standaarden en experimenten 
komt deze nieuwe leerarchitectuur dichterbij. Dit nieuwe ecosysteem be-
staat dan uit een 5-tal ‘lagen’ met het HR Management Systeem of HR In-
formatie Systeem als fundament, dat ook alle medewerkersdata bevat. De 
overige vier lagen in dit ecosysteem zijn zoals in tabel 11.1 getoond:

TABEL 11.1 Ecosysteem van leersystemen

platform – Systeem functionaliteit – Tools

lXp
Creëren en  
faciliteren van  
personalized  
learning  
experciences

Gebruikers  
interface
Gebruikers er-
varingsportaal
Mobiele App

Inhoud curatie 
en creatie (door 
L&D gebruikers)

Zoekfunctie, 
ontdekken en 
aanbevelen  
(gebaseerd op 
algoritmes)

Hybride leer- 
journeys
Learner  
marketing & 
nudging

Data-inzichten 
en rapporten 
voor gebruikers 
en backoffice
Predictive ana-
lytics

lDS
Implementeren en 
faciliteren van leren

Online assess-
ments, testen 
en opdrachten

Virtual  
classroom
Virtual reality
Microlearning

Online coaching 
& mentoring
Feedback

Social  
learning – online
samenwerken

Performance 
support t.b.v. de 
werkplek

lcS
Managen, updaten & 
creëren van  
leerinhoud

LCMS: inhoud 
‘bibliotheek’ 
(intern en  
extern)

Authoring tool: 
creëren en  
aanpassen van 
leerinhoud

Vertalen en  
lokalisatie van 
leerinhoud

Flexibele leerin-
houd uitgeven

Koppeling met 
kennismanage-
ment

lMS
Managen en volgen 
van lerenden &  
formeel leren

Learning  
record store – 
administratie en 
reporting
Training budget 
management

Organiseren en 
managen van 
logistiek
Event  
management

Selecteren
Inschrijven
Goedkeuren
Certificeren

Financieel  
management & 
analytics

Distribueren van 
leerinhoud naar 
lerenden (push 
training), bijv. 
compliance of 
onboarding

hr
Management  
Systeem

Recruitment & 
selectie tracking
Performance 
management
Payroll  
management
HRIS: Human  
Resourses  
Informatie  
Systeem (o.a. 
aanwezigheid 
en vakantie-
registratie)
HR-data en 
analytics

Competency 
management
Development 
planning

Bron: Rijken, 2021, gebaseerd op Bersin
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LMs-platform
Een Learning Management System is een platform dat erop gericht is om 
alle leeractiviteiten en trainingen binnen een organisatie te beheren. Een 
LMS wordt vaak benut voor het beheer van de administratie, documentatie, 
volgen en rapportage van leren binnen de organisatie. Denk hierbij aan het 
uitnodigen van medewerkers of inzicht krijgen in rapportages over lopende 
of afgeronde trainingen. Daarnaast dient een LMS als platform voor het 
aanbieden van formele leerinhoud naar de lerenden, voorbeelden zijn: 
Saba, SuccessFactors en Workday. Het LMS kan door de organisatie toe-
gankelijk worden gemaakt voor een breed scala aan doelgroepen, onder 
ander medewerkers (vast, tijdelijk, interim), managers en zelfs klanten en 
geselecteerde externe partijen.

LCs-platform
Het Learning Content Systeem is een platform voor ‘auteurs’ van leerin-
houd. Dit systeem kan integratie functionaliteiten bevatten voor het ontwik-
kelen, aanpassen, opslaan, uitgeven en analyseren van leerinhoud. Het 
stelt de auteurs in staat on hun leerinhoud te zoeken, te vertalen, (samen) 
te bewerken en te bewaren in een beveiligde omgeving. De geïntegreerde 
rapportage functionaliteit maakt het mogelijk om precies te zien waar en 
wanneer welk deel van de leerinhoud is gemaakt en gebruikt en door wie. 
Voorbeelden van LCS-platforms zijn: Docebo, Cornerstone en LinkedIn  
Learning.

LDs-platform
Het Learning (of Program) Delivery Systeem is een platform dat het aanbie-
den of implementeren van bestaande leerinhoud mogelijk maakt, naast  
het faciliteren van de leerprocessen. Het LDS bevat een aantal functionali-
teiten met als doel de lerende te ondersteunen vanaf de start van een leer-
programma tot en met het verbeteren van de prestatie op de werkplek. Het 
betreft een brede variatie aan tools, die door de organisatie kunnen wor-
den ingezet, o.a. testen, samenwerken & interacteren (Adobe, Zoom, 
Teams), online coaching en werkplek-ondersteuning (infographics, check-
list). Voorbeelden van LDS-platforms zijn: Skillsoft, GetAbstract en Edx.

LXP-platform
Het Learning Experience Platform is een systeem dat is ontworpen om 
meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Zowel gebruikers als L&D 
kunnen gepersonaliseerde leerervaringen creëren en lerenden ondersteu-
nen bij het ontdekken van nieuwe leermogelijkheden. Het LxP combineert 
leerinhouden uit verschillende (interne en externe) bronnen, het aanbeve-
len en aanleveren ervan met hulp van Kunstmatige Intelligentie en is toe-
gankelijk vanuit mobiele applicatie (smartphone), table en desktop. De  
lerende kan zo leren op maat met een mix van formeel en informeel leren, 
en zelf leerinhoud creëren voor collega’s. Voorbeelden van LxP’s zijn 
CrossKnowledge, Degreed en EdCast.

De vraag is of deze verschuivingen het einde betekenen van de traditionele 
leermanagementsystemen. Veel organisaties maken nog steeds gebruik 
van een leermanagementsysteem, naast andere leertechnologieën. Leer-
managementsystemen worden daarnaast doorontwikkeld en bieden daarbij 
steeds vaker de mogelijkheid aan werknemers om eigen leerpaden samen 

learning  
Management 
System

learning con
tent Systeem

learning  
(of program)  
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Systeem

learning  
experience  
platform
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te stellen en te volgen. Ook bevatten deze systemen in toenemende mate 
opties voor social learning en het delen van kennis. De verhalen over het 
einde van het leermanagementsysteem zijn dan ook overdreven en de 
markt van aanbieders is sterk in ontwikkeling.

Door de toename van systemen en applicaties bedoeld voor het ondersteu-
nen van digitaal leren, is het structureel beheren van deze applicaties afzon-
derlijk en in combinatie met elkaar (het L&D IT ecosysteem), een essentiële 
activiteit geworden van de L&D-afdeling. In hoofdstuk 14 De L&D-organisatie 
en L&D-rollen, werken dit beheer en het ecosysteem verder uit.

§  11.4 Digitale leervormen

Digitaal leren wordt sterk geassocieerd met zelfstudielessen waarbij een 
sterke nadruk ligt op content ofwel online leerstof (self-paced courses). 
Daarvan is echter al lang geen sprake meer. Deze paragraaf beschrijft een 
aantal vormen van digitaal leren.
1 asynchrone online-cursus;
2 synchrone online-cursus;
3 massive open online courses (MOOCs) en small private online courses 

(SPOCs);
4 social learning;
5 serious gaming en simulations;
6 immersive learning met inzet van augmented reality of virtual reality;
7 performance support;
8 blended learning;
9 hybrid learning.

11.4.1 Asynchrone online-cursus
Een van de oudste en bekendste vormen van digitaal leren is de asynchro-
ne online-cursus. De cursist maakt hierbij gebruik van (internet)technologie 
om te leren en deelname aan de cursus is onafhankelijk van de beschik-
baarheid van een docent. Nadat deze cursussen zijn ontwikkeld, kunnen ze 
door een onbeperkt aantal cursisten worden gevolgd. Cursisten bepalen 
zelf het tijdstip waarop ze de cursus volgen (Van Dam, 2003). Deze vorm 
van digitaal leren wordt ook vaak aangeduid als een e-learningcursus.
De eerste generatie van asynchrone onlinecursussen werd ontwikkeld na 
1997. Daarbij werd slechts in beperkte mate gebruikgemaakt van digitale 
didactiek. De userinterfaces waren niet echt gebruiksvriendelijk en de in-
teractiviteit was zeer beperkt. Smartphones en tablets bestonden nog niet 
en daarom waren deze cursussen ontworpen voor gebruik op met name 
desktopcomputers. Bij veel van deze cursussen klikten cursisten van 
scherm naar scherm en de effectiviteit van het leren was beperkt (Van 
Dam, 2003; 2012; 2021).
De huidige generatie van asynchrone online-cursussen maakt veel gebruik 
van inzichten uit de digitale didactiek. Die kenmerken zich door zeer ge-
bruiksvriendelijke userinterfaces en zijn in grote mate interactief. Er wordt 
gebruikgemaakt van verschillende instructiemethoden en leermedia zoals 
assessments, oefeningen, rollenspellen, demonstraties, animaties, pre-
sentaties, polls, opiniepeilingen (polls), social media, video’s, simulaties, 

Digitaal leren

asynchrone  
onlinecursus
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online discussies, badges en gamification. Deze asynchrone onlinecursus-
sen kunnen worden ontworpen voor gebruik op verschillende technologi-
sche apparaten, zoals desktop/laptop, tablets en smartphones.
In het volgende kader is een voorbeeld gegeven van een asynchrone  
online-cursus.

Voorbeelden van een asynchrone online-cursus

Deze asynchrone online-cursus maakt gebruik van de volgende didactische 
principes: animaties, oefeningen, assessments, geluid, het behalen van 
punten en een certificaat.

Bron: Stichting e-Learning for Kids (de cursussen kunnen gratis gevolgd  

worden op www.e-learningforkids.org)

11.4.2 synchrone online-cursus
Bij een synchrone online-cursus maakt de cursist gebruik van (internet) 
technologie om te leren. Dit is plaats onafhankelijk, maar alle cursisten 
volgen de les op hetzelfde tijdstip onder begeleiding van een docent. Voor-
beelden van toepassingen zijn de virtual classroom, het Webinar en de on-
line masterclass. Bij een virtual classroom of Webinar (seminar dat online 
wordt verzorgd) kan de docent gebruikmaken van software op zijn desktop 
of laptop om te presenteren, of kan er een interactief college verzorgd wor-
den vanuit een fysiek klaslokaal dat is opgezet als een virtuele klas. In het 
volgende kader zijn voorbeelden gegeven van synchrone online-cursussen.

Synchrone  
onlinecursus

Verschillende vormen van synchrone online-
cursussen
Voorbeeld 1
Hierbij verzorgt de docent een (interactieve) presentatie achter een laptop.
Door de laptopcamera te activeren zien alle cursisten de docent, en de  
docent ziet foto’s van een (beperkt) aantal cursisten op zijn laptop.

http://www.e-learningforkids.org
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Voorbeeld 2
Harvard Business School en IE University (in Spanje) hebben een speciaal 
leslokaal voorzien van beeldschermen en specifieke virtual classroomtech-
nologie, waarbij de docent niet van achter zijn computer doceert, maar  
vanuit het leslokaal. Alle cursisten zien de docent lopen en aantekeningen 
maken op een scherm of whiteboard. De docent ziet foto’s van alle cursis-
ten op een groot aantal schermen in zijn leslokaal.

Virtuele klas bij IE University in Madrid. Zie ook deze video:  
https://www.youtube.com/watch?v=1YEbrbVqbyM

https://www.youtube.com/watch?v=1YEbrbVqbyM


 DIGITAAL LEREN EN LEERTECHNOLOGIE  377

11

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Deze toepassingen hebben aan populariteit gewonnen doordat medewer-
kers over steeds betere internetverbindingen beschikken. Het transpor-
teren van geluid en vooral beeld vergt namelijk veel bandbreedte. En kwali-
tatief slecht beeld en geluid zijn funest voor deze leeractiviteiten.
Rubens et al. (2014) beschrijven het ontwerp van een online masterclass 
van de Open Universiteit. Een masterclass heeft één centraal thema, bij-
voorbeeld het bevorderen van zelf gereguleerd leren. De masterclass be-
staat uit asynchroon online leren (het bestuderen van bronnen, het partici-
peren in online discussies en het gebruik van zelftoetsen) en synchroon 
online leren (een livesessie). De online livesessie heeft de volgende opzet.
•  Blok 1: De expert reflecteert via een interview op de gevoerde online 

discussie en geeft feedback.
•  Blok 2: De expert presenteert via een interview kort een verdiepende  

theorie.
•  Blok 3: De expert bespreekt via een interview praktische implicaties en 

toepassingen.

Tijdens de livesessie kunnen medewerkers via de chat vragen stellen of 
opmerkingen maken. Een moderator (niet zichtbaar) selecteert de vragen 
en stuurt de volgende vragen via een apart chatkanaal naar de interviewer. 
Tussen de blokken legt de interviewer de vragen voor aan de expert. Deze 
vorm van digitaal leren is uiteraard minder flexibel dan leren dat tijdsonaf-
hankelijk, plaats onafhankelijk en in het eigen tempo kan plaatsvinden.  
Tegelijkertijd is dit nadeel ook een voordeel. In 1997 heeft Moore namelijk 
het fenomeen transactionele afstand (transactional distance) beschreven 
(Moore, 1997; Moore & Wong, 1997). Dit is de cognitieve en psychologi-
sche afstand tussen lerenden en docenten die veroorzaakt wordt door de 
fysieke afstand. Deze transactionele afstand wordt verkleind door de tijd-
gebonden aard van synchroon online leren. Verder kan het expliciet inbou-
wen van interactie helpen om deze afstand te overbruggen. Bij synchroon 
online leren kun je immers met elkaar spreken en chatten. Garrison &  
Anderson (2003) benadrukken onder meer het belang van social presence 
en teaching presence bij e-learning. Social presence is het vermogen van 
lerenden om zich door middel van communicatie sociaal en emotioneel uit 
te drukken. Teaching presence is het ontwerpen, faciliteren en helpen rich-
ting te geven aan cognitieve en sociale processen zodat leerdoelen worden 
behaald. Dankzij het tijdgebonden karakter krijgen deze twee vormen van 
‘aanwezigheid’ meer vorm bij synchroon online leren dan bij asynchrone 
vormen, onder meer dankzij de mogelijkheden om onmiddellijk feedback te 
geven.

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn nagenoeg alle klassikale opleidingen 
omgezet naar synchroon leren waarbij gebruik werd gemaakt van platforms 
zoals ZOOM, Microsoft Teams, WEBEx, enzovoort. Als gevolg hiervan heb-
ben docenten veel nieuwe vaardigheden ontwikkeld om met deze platforms 
te werken maar ook in het didactische ontwerpen van synchrone lessen 
(zie ook hoofdstuk 8).

In het volgende kader worden de aandachtspunten bij synchroon leren  
besproken.

Transactionele 
afstand

Social presence

Teaching  
presence
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11.4.3 Massive open online courses (MOOCs) en small private 
online courses (sPOCs)

Toen George Siemens en Stephen Downes in 2008 een vrij toegankelijke 
onlinecursus startten met honderden deelnemers, realiseerden zij zich niet 
dat zij daarmee de kiem legden voor een trend: eind 2020 waren er meer 
dan 16.300 massive open online courses (MOOCs) waaraan ruim 180 mil-
joen mensen hadden deelgenomen, exclusief China. (Shaw, 2021). De 
MOOCs werden aangeboden door 190 universiteiten.

Groei van MOOCs

Aantal
cursussen
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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4000
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FIGUUR 11.5  Groei van MOOCs

De populariteit van MOOCs nam in 2011 een grote vlucht toen MOOC-pro-
viders als Udacity, Coursera en 2U online cursussen en studies gingen 
aanbieden die vrij toegankelijk waren (geen toegangseisen en kosten), die 
geen limiet kenden wat betreft het aantal deelnemers, maar waarvoor le-
renden geen studiepunten toegekend kregen (Gaebel, 2013).

Aanvankelijk werd onderscheid gemaakt tussen xMOOCs en cMOOCs. Het 
eerste type (de xMOOC) had een vrij klassieke opzet waarbij de docent kennis 
bijvoorbeeld via onlinevideo overdroeg, lerenden de beschikking hadden over 
discussiefora voor het stellen van vragen, en kennis via self-assessments 
werd getoetst. Het tweede type (de cMOOC) ging uit van zogenaamde connec-
tivistische principes: leren vindt plaats via cocreatie, in netwerken waarbij 
sprake is van gedistribueerde kennis die zich bevindt in ‘knooppunten.’ 
MOOCs konden in het begin op enorme aandacht rekenen. De verwachtingen 
waren (zoals dikwijls bij e-learning) zeer hooggespannen. Deze cursussen 
konden het bestaande onderwijssysteem op de grondvesten doen schudden 
en het hoger onderwijs veel goedkoper en meer toegankelijk maken.

Massive open 
online courses 
(MOOcs)

Aandachtspunten bij synchroon leren

Veel applicaties voor virtual classrooms hebben ingebouwde functionaliteiten 
voor interactie, zoals een chat, een poll, ‘laughter’ en ‘applause’. Maar dan 
nog is een goed doordachte opzet van groot belang. Zo is het belangrijk dat 
er elke drie tot vijf minuten interactie met de deelnemers is. Mocht een 
classroom-sessie anders lopen dan bedacht, dan is het belangrijk om direct 
bij te sturen en de opzet aan te passen. Net als in een klassikale training 
blijft het zoeken naar afwisseling in uitleg of instructie, interactie en oefenen.
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Martin Weller (2013) benadrukt dat MOOCs docenten en onderwijsinstellin-
gen de gelegenheid bieden om te experimenteren met nieuwe vormen van 
onderwijs (en daar onderzoek naar te doen) en wijst op de mogelijkheid om 
als instelling het curriculum te verbreden en zich te richten op doelgroepen 
die nog niet bereikt worden. De afgelopen jaren hebben de aanbieders van 
MOOCs hun aanbod uitgebreid met volledige onlineopleidingen waarbij deel-
nemers een bachelor of master degree kunnen halen. Daarnaast worden er 
ook online-cursussen aangeboden om ‘microcredentials’ te verwerven.

Een kritische noot bij MOOCs is dat een hoog percentage (tussen de 5 en 
80%) van de deelnemers de MOOC niet afrondt. Balch (2013) beargumen-
teert echter dat een MOOC niet vergeleken mag worden met een reguliere 
universitaire cursus, onder meer omdat de motivatie om deel te nemen 
sterk verschilt en de consequenties van uitval niet vergelijkbaar zijn. Zo blijkt 
dat veel deelnemers nooit de intentie hebben gehad om een MOOC af te 
ronden, maar alleen gerichte kennis wilden opdoen via een beperkt onder-
deel van de MOOC. Daarnaast zijn er mensen die zich (gratis) inschrijven 
voor een MOOC, maar niet met het programma starten. Deze groep no-
shows zou niet meegeteld mogen worden bij het aantal deelnemers. Verder 
wordt er kritiek geuit op het didactisch concept van (in het bijzonder) xMOO-
Cs: er zou sprake zijn van een ineffectieve manier van informatieoverdracht 
in plaats van effectief leren. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van MOOCs. Ook is er enorm veel vooruitgang geboekt 
in het gebruik van digitale didactiek om MOOCs effectiever te maken.

Belangrijke MOOC-trends zijn de volgende:
• Volledige Bachelor en Master studies van  topuniversiteiten in de wereld 

kunnen online worden gevolgd.
• Deelnemers kunnen MOOC-certificaten en zogenaamde MicroBachelors 

en MicroMasters behalen. Op basis hiervan geeft een groeiend aantal 
universiteiten vrijstelling voor het volgen van vakken (studiepunten) die 
zijn afgesloten met een certificaat of MicroMaster. Deze credentials wor-
den ook steeds belangrijker voor huidige of toekomstige werkgevers.

• MOOCs starten niet altijd meer op één moment. Deelnemers kunnen in 
hun eigen tijd en tempo studeren, of vaker starten. Daardoor is van 
massale deelname geen sprake meer.

• De didactiek wordt continu verbeterd.
• ‘Regionale’ MOOC-providers zijn in opkomst. Dat wil zeggen: aanbieders 

met MOOCs in een andere taal dan Engels (Chinees, Frans, Arabisch, 
Spaans).

• Er worden steeds vaker grootschalige onlinecursussen voor bedrijven of 
sectoren ontwikkeld. Deze initiatieven zorgen voor een extra bron voor 
de financiering van MOOCs.

• Voor het deelnemen aan een aantal MOOCs en/of examens moet een 
bedrag worden betaald.

MOOC-leveranciers bieden ook cursussen aan die uitsluitend tegen beta-
ling te volgen zijn door geselecteerde doelgroepen binnen organisaties. 
Deze onlinecursussen zijn dus niet ‘open’ en ook niet ‘massive’. Het gaat 
hierbij om zogenaamde small private online courses (SPOCs). Ook stellen 
MOOC-leveranciers hun technologieplatforms tegen betaling beschikbaar 
voor organisaties die daarmee interne SPOCs kunnen ontwikkelen.

noshows

Small private 
online courses 
(SpOcs)
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11.4.4 social learning
De term social learning is oorspronkelijk afkomstig van de Canadese psy-
choloog Albert Bandura. Volgens Bandura leren mensen vooral door middel 
van observaties en modelleren (voordoen). Daarbij gaat het niet om het na-
doen van gedrag, maar om het trekken van consequenties voor het eigen 
gedrag op basis van observaties van verschillende modellen (van personen 
of van verhalen over personen). Lerenden hebben daarbij verwachtingen op 
basis van eerdere ervaringen. Sinds een aantal jaren wordt social learning 
geassocieerd met samenwerkend leren, waarbij internettechnologie (zoals 
social media) wordt gebruikt om het leren te faciliteren. De lerende heeft 
daarbij veel controle over wat, hoe, waar en waarmee er geleerd wordt (De 
Leeuwe & Rubens, 2015). Social learning lijkt wat betreft leeractiviteiten 
op informeel leren, maar wordt meestal geïnitieerd door een organisatie. 
Daarnaast kan informeel leren individueel plaatsvinden, terwijl social lear-
ning per definitie samen met anderen plaatsvindt. Er is bovendien vaak 
sprake van een gezamenlijk doel, zoals het oplossen van een complex pro-
bleem op de werkvloer.

Social learning wordt vooral gefaciliteerd met applicaties die sterk gericht 
zijn op interactie en samenwerking. Verder kennen de toepassingen niet of 
nauwelijks een hiërarchie van rollen en rechten. De Leeuwe & Rubens 
(2015) onderscheiden de volgende didactische principes van social learning:
• De lerende heeft een actieve rol binnen het leerproces door persoon-

lijke ervaring in te brengen, door te interacteren (met leerstof, docenten 
en andere lerenden) en via cocreatie (onder andere zelf leermaterialen 
ontwikkelen).

• Vanuit een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid leert men  
samen met anderen.

• Er worden vaak spelelementen gebruikt (zoals badges) om lerenden te 
motiveren.

• Een uitgangspunt is dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om te 
leren. Sociale verbondenheid, autonomie en een gevoel van zinvol bezig 
zijn en de taak of opdracht aan te kunnen spelen hierbij een belangrijke 
rol.

• Medewerkers krijgen gedurende het leerproces ondersteuning die is  
afgestemd op de behoeften van de lerende (ten behoeve van het  
bereiken van zijn leerdoelen).

• Leren vindt plaats door het gedrag van anderen te observeren.
• Centraal staan de gevolgen van leerinterventies op de prestaties: de 

performance.

Deze didactische principes kunnen worden aangevuld met het voordeel dat 
deelnemers al kennis met elkaar gemaakt hebben, het creëren van een 
veilige omgeving en het mogen maken van fouten.

11.4.5 serious gaming en simulations
Een volgende ontwikkeling rond contentontwikkeling is de opkomst van se-
rious gaming. Het gaat hierbij om online spellen die leren als doel hebben 
(en niet entertainment). Simulaties worden getypeerd als re-creaties van 
systemen (Catalano, 2012). Net als bij simulaties is bij games sprake van 
werken met een bepaalde regelset. Anders dan bij simulaties ligt bij games 
de nadruk op spelen en winnen, vooral om de motivatie van lerenden te  
bevorderen. Deze toepassingen zijn bedoeld om bijvoorbeeld complexe  

Social learning

Interactie en 
samenwerking

Serious gaming
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situaties na te spelen en te kijken naar de effecten van het veranderen van 
variabelen. Dankzij deze vormen van content kunnen medewerkers in een 
betrekkelijk veilige situatie risicovolle handelingen uitproberen. Verder wor-
den serious games en simulaties gebruikt voor het ontwikkelen van vaar-
digheden of om attitudeverandering te bewerkstelligen. Een voorbeeld van 
een serious game is een applicatie waarin artsen in opleiding bij de spoed-
eisende hulp een methodiek leren om bedreigingen van vitale functies van 
binnengebrachte patiënten op het spoor te komen en te behandelen. Je 
ziet de gevolgen voor de patiënt als je bepaalde handelingen uitvoert. Een 
ander voorbeeld is een applicatie om mensen te laten zien onder welke ar-
beidsomstandigheden bepaalde merken broeken worden gemaakt. Dit kan 
invloed hebben op het toekomstig koopgedrag van een consument.

11.4.6 Immersive learning met inzet van AR en VR
Een laatste relevante ontwikkeling op het gebied van inhoudsontwikkeling 
heeft te maken met virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Bij virtual 
reality wordt de werkelijkheid nagebootst in een besloten omgeving. De 
deelnemer draagt een VR-bril die het gevoel geeft in een virtuele omgeving 
te zijn. Augmented reality betekent eigenlijk ‘toegevoegde realiteit’: virtuele 
informatie wordt toegevoegd aan de werkelijkheid. Een voorbeeld van vir-
tual reality is het blussen van een brand in een vliegtuig, waarbij de deelne-
mer wordt uitgenodigd actie te ondernemen in een realistische (brandende) 
omgeving. Een voorbeeld van augmented reality is de toepassing waarbij 
een automonteur een motor assembleert met echte onderdelen en tijdens 
het assembleren instructies krijgt via de HoloLens van Microsoft.
Vanwege het hoge realiteitsgehalte van VR en AR wordt deze vorm van le-
ren immersive of ‘onderdompelend’ leren genoemd. Een voorbeeld van een 
virtual reality-leeraanpak is beschreven in de casus in het volgende kader.

Simulaties

virtual reality 
(vr)

augmented  
reality (ar)

CAsus

De impact van keuzes ervaren via een multiplayer 
VR-experience bij ABN-AMRO

Voor medewerkers van het hoofdkantoor is het niet altijd tastbaar welke im-
pact hun beslissingen hebben op collega’s en klanten van de bankkantoren.
Om hierin meer inzicht te krijgen, ontwikkelde TinQwise een virtual reality 
experience. Hierin leren twee hoofdkantoormedewerkers samen door inter-
actie via VR (3D) en de computer (2D). De een speelt de rol van medewer-
ker bij een lokale bank en helpt in VR klanten aan de balie. De ander is 
hoofdkantoormedewerker en krijgt op de computer hoofdkantoorbeslissin-
gen voorgeschoteld. Ze moeten slim samenwerken om een balans te reali-
seren tussen klanttevredenheid en de overige doelen. De keuzes die beide 
spelers maken hebben invloed op het spelverloop. Na een kwartier wisse-
len de medewerkers van rol zodat iedereen leert hoe het voelt om de ander 
te zijn. Na afloop bespreken ze hun ervaringen met een facilitator. In deze 
training wordt VR ingezet om bewustzijn te creëren en daarmee gedragsver-
andering te realiseren. De inzet van nieuwe leertechnologieën vergroot in 
dit voorbeeld het leerrendement. Je staat letterlijk even in de schoenen 
van je collega op het bankkantoor.

Bron: TinQwise (zie ook https://tinqwise.nl/abn-amro)

https://tinqwise.nl/abn-amro
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11.4.7 Performance support
Het belang van performance support vloeit voort uit de ontwikkeling van 
performancemanagement, waarbij men gericht is op het formeel beoorde-
len c.q. waarderen van de uiteindelijke behaalde resultaten en op het feite-
lijk vertoonde gedrag in relatie tot de gewenste prestatie. Leren wordt dan 
ingepast in de werkplek en gekoppeld aan werkprocessen, waardoor een 
vorm van workflow learning ontstaat. Bij workflow learning zijn taak- en werk-
instructies en werkprocessen gekoppeld aan performance supporttools die 
werknemers ondersteunen bij het uitvoeren van het werk. Werknemers 
kunnen in bepaalde fasen van een werkproces het werkproces laten simu-
leren, een leermodule oproepen, met collega’s online overleggen over een 
bepaalde aanpak of hun ervaringen vastleggen in een blog. Leren is door 
de diepe integratie van werkprocessen, ondersteunende systemen en  
e-learning maximaal geïntegreerd in het werk. Performance support moet 
er vooral ook aan bijdragen dat het geleerde in opleidingen of cursussen 
beter beklijft. Performance support maakt trainingen dus in feite meer  
effectief.

11.4.8 Blended learning
Elk van de hiervoor besproken digitale vormen (of oplossingen) heeft voor- 
en nadelen met betrekking tot effectief en efficiënt leren. Moderne leer-
oplossingen maken dan ook gebruik van een blend (combinatie) van deze 
vormen, inclusief werkvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van de fysie-
ke klas. Er zijn verschillende definities van blended learning. Volgens Allen 
& Seaman (2014) kan er gesproken worden van blended learning als 30 tot 
80% van de content – in allerlei vormen – online beschikbaar is. Van Dam 
(2012) stelt dat er ook gesproken kan worden van blended learning als er 
100% gebruik wordt gemaakt van allerlei digitale leervormen. De drie 
meest gebruikte invullingen van blended learning zijn:
• de geïntegreerde combinatie van klassikaal leren en online leren;
• de integratie van formeel, sociaal en werkplekleren in één leeroplossing;
• de combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van 

technologie.

Bij het ontwerpen van een leerprogramma waarbij digitaal leren wordt ge-
combineerd met een klassikale les (blending) kan gebruik worden gemaakt 
van de zogenaamde flipped classroom. Hierbij wordt kennis verworven met 
behulp van digitale vormen en wordt de tijd die de cursisten in de klas 
doorbrengen onder meer besteed aan het verwerken, verdiepen en verrij-
ken van het geleerde, het oefenen van vaardigheden, discussie en het sa-
men oplossen van problemen (Doubet & Carbaugh, 2014). Ten slotte wor-
den digitale leervormen geïntegreerd in zogenaamde learning journeys. Dit 
zijn leerprogramma’s die op maat worden ontwikkeld voor individuen en die 
in een bepaalde periode (bijvoorbeeld zes maanden) moet worden afge-
rond. Een van de doelstellingen van deze learning journeys is om mensen 
binnen een bepaald tijdvak nieuwe competenties te laten ontwikkelen en 
er daarbij voor te zorgen dat het geleerde wordt toegepast op de werkvloer.
In het volgende kader staat een casus beschreven. Het betreft hier een uit-
werking van blended learning bij het initiatief Allyoucanlearn.

performance 
support

Blended  
learning
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Het gebruik van digitale leervormen wordt in de nabije toekomst beïnvloed 
door artificiële intelligentie. Artificiële, ofwel kunstmatige intelligentie (AI), 
wordt gedefinieerd als ‘systemen die intelligent gedrag vertonen door hun 
omgeving te analyseren en – met enige graad van autonomie – actie te  
ondernemen om specifieke doelen te bereiken’ (WRR, 2021 p. 12). AI is 
alomtegenwoordig en breed toepasbaar en wordt daarom door de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het rapport De Opgave AI 
(2021), een ‘systeemtechnologie’ genoemd. AI is in onze eeuw wat elektri-
citeit was in de negentiende eeuw, of de verbrandingsmotor in de twintig-
ste eeuw. De combinatie van grote hoeveelheden data, slimme technolo-
gieën en geavanceerde algoritmen, leiden tot nieuwe toepassingen, ook op 
het gebied van digitaal leren.
Enkele voorbeelden van AI zijn:
• Gebruikers krijgen de beschikking over slimmere zoekmachines waar-

mee zij kunnen zoeken in verschillende interne databases.
• Op basis van bestudeerde modulen en evaluaties krijgen medewerkers 

aanbevelingen over nieuwe te bestuderen modulen.
• Uitwerkingen van opdrachten kunnen automatisch worden nagekeken.
• Veel vragen van lerenden worden onmiddellijk beantwoord door een 

chatbot. Chatbots leiden ook door een registratieproces van een online-
cursus of masterclass, voorzien van links en andere bronnen op het  
moment dat de lerende deze nodig heeft (denk aan performance sup-
port), geven suggesties over aanvullingen of verdiepende materialen (na 
afloop) of notificeren over uit te voeren taken, bij te wonen sessies of 
andere relevante nieuwtjes.

kunstmatige 
intelligentie

Casus

De ambitie van een publiek-private samenwerking 
tussen 39 partners

Hoe kunnen we zorgen voor flexibilisering en personalisering van scholing 
in de zorgsector? En hoe kan de aansluiting tussen opleiding en werkveld 
worden verbeterd? Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking tus-
sen 39 partners; 8 mbo-instellingen, 3 hbo-instellingen, 7 bedrijven en 17 
zorginstellingen en andere organisaties die werken aan open educatie voor 
de sector Zorg & Welzijn. Allyoucanlearn wordt ondersteund door het minis-
terie van OCW.
In een open online platform worden een groeiend aantal online leerinhou-
den aangeboden. Blended leermethoden worden gezamenlijk gemaakt door 
het onderwijs, het werkveld, gemeenten en andere betrokkenen. Na vier 
jaar staan er minimaal 150 modulen die door iedereen gratis gebruikt kun-
nen worden.
Met de productie van online modulen volgen 150 docenten en opleidingsdes-
kundigen een train-the-trainerprogramma tot instructional designer. Zij ont-
werpen met collega-docenten nieuwe online content en zorgen er zo voor dat 
docenten e-learning integreren in hun lespraktijk. Allyoucanlearn draagt bij 
aan de professionalisering van de sector Zorg & Welzijn voor studenten mbo/
hbo, medewerkers in de sector, mantelzorgers, vrijwilligers, zzp’ers, gemeen-
temedewerkers en iedereen die betrokken is bij zorg en welzijn in Nederland.

Bron: Parcours Learning (zie ook www.parcourslearning.com/parcours-nl#projects-1)

http://www.parcourslearning.com/parcours-nl#projects-1
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• Medewerkers krijgen opdrachten en oefeningen op basis van data-analy-
ses, ingebouwde condities en het gedrag van de lerende binnen een on-
line platform.

• Een medewerker krijgt werkinstructies nadat technologie heeft geïdenti-
ficeerd wie de werknemer is en welke taken hij dient uit te voeren. Het 
functioneren van medewerkers wordt grotendeels geëvalueerd op basis 
van data die zij tijdens hun werk hebben gegenereerd.

11.4.9 Hybride leren
Gedurende de COVID-19 pandemie is het begrip ‘hybride leren’ veel ge-
bruikt. Het gaat hier echter niet zozeer om ‘hybride leren’ maar om een  
‘hybride leeromgeving’. Zitter (2011) definieert een hybride leeromgeving 
als volgt: ‘een leeromgeving bestaat uit de fysieke en digitale omgeving 
waarin lerenden actief zijn, inclusief alle instrumenten, documenten en  
andere artefacten die te vinden zijn in die omgeving. Naast de fysieke en 
digitale omgeving omvat een leeromgeving de sociaal-culturele context 
voor de bedoelde activiteiten.’
Veel wordt er gesproken over de ‘hybrid classroom’. Een deel van de deel-
nemers is hierbij online aanwezig en een ander deel neemt deel in een fy-
sieke klas. Een belangrijk kenmerk van de ‘hybrid classroom’ is dat alle 
deelnemers tegelijkertijd in dezelfde les zitten. Dit heeft ook consequen-
ties voor de inrichting van de fysieke klas. Zo zullen er voldoende micro-
foons moeten zijn die gesprekken van deelnemers in de klas delen met de 
online deelnemers. Daarnaast zullen er extra schermen moeten hangen 
waarop de gezichten van de online deelnemers zichtbaar zijn. De docent 
zal bij de interactie en werkvormen rekening moeten houden met zowel de 
in de fysieke klas aanwezige deelnemers als de online deelnemers. De  
‘hybrid classroom’ maakt het mogelijk om deel te nemen aan een lespro-
gramma ongeacht de locatie.
Het is wel gebleken dat de gekozen werkvormen voor een ‘hybrid classroom’ 
altijd een suboptimalisatie vergt. Het is moeilijk om een optimaal ontwerp 
van een les te maken voor deelnemers in een fysieke klas, als voor een on-
line klas. Bij het combineren van de twee zullen er altijd ontwerp compro-
missen moeten worden gesloten. Desalniettemin ziet het ernaar uit dat de 
‘hybrid classroom’ ook na de COVID-19 pandemie zal blijven bestaan. Er zijn 
immers altijd mensen die om verschillende redenen of kosten niet tegelij-
kertijd kunnen deelnemen aan een opleiding in een fysieke klas.

§  11.5 De L&D-strategie, digitale leervolwassenheid en 
de gevolgen voor L&D’s competenties

De L&D strategie en digitale leervolwassenheid
De L&D-strategie vormt, eventueel in combinatie met een separate L&D digi-
taliseringsstrategie, het dak op de leertechnologie architectuur. Zij legt vast 
op welke wijze leeroplossingen ontwikkeld, gedistribueerd en beheerd wor-
den en welke rol digitalisering daarbij speelt. Deze strategie bepaalt het bud-
get voor technologie, de te selecteren applicaties en leveranciers en zorgt 
voor een passende leercultuur die digitaal leren kansrijk maakt. Binnen der-
gelijke digitaliseringstrategieën is vaak sprake van volwassenheidsfasen of 
maturity-stappen waarlangs de digitale leeromgeving wordt geoptimaliseerd 
vanaf inzet van e-learning tot aan een totale digitale transformatie binnen 

hybride leren

hybrid  
classroom

Digitaliserings
strategie

leercultuur
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L&D (o.a. Bersin en Towards Maturity 2020). Omdat digitale leeroplossingen 
en -technologie worden geïmplementeerd om leren van medewerkers te be-
vorderen, is het belangrijk om de digitale leer-volwassenheid van organisa-
ties daar direct aan te relateren. In concreto betekent dit dat het wenselijk is 
om te identificeren welke factoren bijdragen aan de digitale leervolwassen-
heid (digital learning maturity) van organisaties. In het boek 49 Tools for  
Learning & Development is een hoofdstuk gewijd aan dit thema, waarbij een 
duidelijk model wordt uitgewerkt (Van Dam & Rijken, 2021). Dit model (fig. 
11.6, Borzee & Rijken 2021) is een verdieping van de modellen van Bersin 
en Towards Maturity en beschrijft drie volwassenheidsniveaus (of maturity 
levels) en zes digitale leerdimensies. Organisaties kunnen middels deze zes 
dimensies analyseren, waar hun sterke en zwakke punten liggen ten aanzien 
van het huidige gebruik van digitaal leren. Naar aanleiding van deze analyse 
kan op ieder van de dimensies een actieplan voor verdere ontwikkeling van 
de digitale leervolwassenheid worden gemaakt, met als doel om de effectivi-
teit van digitaal leren voor medewerkers te verbeteren.

Skills acquisistion at scale
with outcomes

Integrated learning
experience 

L&D Capability

Line Managers 

Learners

Learning Experience

Learning Architecture

Learning AnalyticsAccess to learning

FIGUUR 11.6  Drie volwassenheidsniveaus (of maturity levels) en zes digitale
leerdimensies

Bron: Borzee & Rijken, 2021

L&D Capability is de dimensie die het vermogen meet van de L&D-functie 
om te opereren als strategische partner die de missie en doelen van de 
organisatie ondersteunt. In deze dimensie wordt specifiek gekeken naar de 
L&D-strategie en L&D’s digitale competenties, beide met als doel om de 
effectiviteit van digitaal leren te verbeteren.
Line Manager is de dimensie die de betrokkenheid van lijnmanagers bij  
het leerproces en, in bredere zin, het ‘leerklimaat’ in de organisatie meet. 
In deze dimensie wordt met name gekeken of managers het leren van  
medewerkers faciliteren en stimuleren en actief betrokken zijn als loop-
baancoaches.
Learner is de dimensie die de mate van betrokkenheid van de lerende me-
dewerkers bij hun vakmatige en persoonlijke ontwikkeling meet. Nemen 
medewerkers verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en in welke 
mate delen ze hun kennis met collega’s?
Learning Experience meet in hoeverre medewerkers de geboden mogelijk-
heden van het digitale leren benutten voor hun ontwikkeling en welke  
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factoren het gebruik van, en het tevreden zijn met, digitaal leren verder 
kunnen bevorderen.
Learning Architecture is de dimensie die de technische configuratie en in-
tegratie van het leerplatform meet met de overige systemen van de organi-
satie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar mate van eenvoudige toegang tot 
opleidingen en kennis, digitale samenwerking en in welke mate lerenden 
worden ‘gevoed’ met verdiepende leerstof op basis van data.
Learning Analytics is de dimensie die meet in hoeverre L&D data ter be-
schikking zijn en worden benut om de (digitale) leerstrategie vorm te geven 
en te beïnvloeden. Op basis van learning analytics kunnen gefundeerde  
besluiten worden genomen om het leeraanbod beter af te stemmen op de 
lerenden en om de effectiviteit van leren te vergroten.
Indien organisaties de investeringen in digitaal leren ten volle willen benut-
ten, is het wenselijk dat ze een goede analyse maken van hun digitale leer 
maturiteit. Wanneer de sterktes en zwaktes op dit terrein helder zijn en 
een verbeteringsplan is geïmplementeerd, biedt dit een grotere kans om 
de effectiviteit van digitaal leren voor medewerkers en de organisatie te 
vergroten.

Invloed van digitaal leren op L&D’s competenties
De voortschrijdende digitalisering van leren en ontwikkelen heeft gevolgen 
voor de rollen en bekwaamheden van L&D-professionals. Bersin (2017) 
meent dat een professional op dit terrein niet meer alleen ‘trainer’ of ‘ont-
werper van instructieprocessen’ is. Hij meent dat een L&D’er zich meer 
moet richten op experience design, design thinking en het ontwikkelen van 
employee learning journey maps. L&D’ers zouden meer moeten experimen-
teren met door data gedreven oplossingen binnen de flow van het werk. 
Bovendien is het essentieel dat L&D-professionals ‘tech-savvy’ worden. 
Dit houdt in dat zij vertrouwd raken met de vele digitale systemen en me-
thodieken die in L&D toepasbaar zijn, zoals social learning, communities, 
webinars, authoring tools en simulaties. Een van de conclusies moet zijn 
dat de L&D-professional zich verder zal moeten bekwamen en scholen op 
het terrein van digitaal leren, zowel ten aanzien van ontwerpen van leerin-
terventies, alsook qua faciliteren van digitaal leren in al zijn facetten (zie 
figuur 11.7). In hoofdstuk 14 De L&D-organisatie en L&D-rollen werken we 
meer rollen uit voor L&D-professionals in de 21e eeuw.

Ten slotte is het voor de L&D-professional essentieel om oog te hebben 
voor de doelgroep. Wat zijn hun behoeften, hun leervoorkeuren en wat mo-
tiveert hen? Om dit te achterhalen moet een L&D-professional doelgroep-
onderzoek kunnen doen en de resultaten hiervan meenemen in het ontwer-
pen van leeroplossingen. Daarnaast is het aan te raden om als 
L&D-professional zelf verschillende leervormen te ervaren en ontwikkelin-
gen hierin te volgen. Dat maakt het gemakkelijker om leeroplossingen te 
ontwerpen binnen de cultuur van een organisatie en de behoeften van een 
doelgroep.

Design thinking

webinars

authoring tools
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Dit betekent dat L&D-professionals ook in staat moeten zijn om leertech-
nologieën te beoordelen en oog te hebben voor een breed scala aan leer-
interventies. Hart (2020) meent dat L&D’ers medewerkers moeten onder-
steunen met het eigen leren en ontwikkelen te organiseren en te managen. 
Het gaat daarbij in feite om het ontwikkelen van effectieve leerstrategieën 
(ook op het gebied van informeel leren), het bevorderen van zelfregulering 
(inclusief het formuleren van doelstellingen), digitaal communiceren, het 
ontwikkelen van digitale geletterdheid (zoals het identificeren van relevante 
bronnen) en het vrijmaken van tijd om te werken aan de eigen ontwikkeling. 
Hart adviseert L&D-professionals ook om medewerkers te helpen bij het 
bewijzen van prestatieverbetering in plaats van het aantonen wat zij heb-
ben geleerd.

formeel leren

Digitale  
geletterdheid

SOME NEW TECHNICAL CAPABILITIES NEEDED

Traditional Learning Organization
Capabilities

New / Enhanced Learning
Organizational Capabilities 

Strategic

Core

Data
Analysis

Enablers

User
Experience
/Interface

Design

Multimedia
Development 

App
Development

Content
Curation 

Experience
Design

Branding &
Communication

Experience
Leadership

Experience
Management
Architecture

Tech Tools
& Leadership

Content
Development L&D

Performance
Consulting Learning

Delivery 
Learning

EvaluationDivision /
Country

Leadership LMS
Administration

Instructional
Design

FIGUUR 11.7  Nieuwe technologische rollen voor L&D-professionals

Bron: Bersin, 2017
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Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het ge-
bied van digitaal leren: 100 jaar leren met technologie.

Er worden verschillende begrippen en definities gebruikt als het gaat om 
het gebruik van leertechnologie voor leren, opleiden en onderwijs.

De term e-learning stamt uit 1999, het begrip digitaal leren komt op in de 
21ste eeuw.

De redenen die organisaties hebben om digitaal leren in te zetten zijn ener-
zijds gericht op het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van leren en 
ontwikkelen, en anderzijds op het verbeteren van de efficiëntie en de flexibi-
liteit van leren en ontwikkelen en het kunnen monitoren van de voortgang.

De effectiviteit van digitaal leren hangt mede af van de wijze waarop leer-
technologie wordt ingezet en van de deskundigheid van de docenten of op-
leiders, en minder van de technologie op zich.

Er worden 14 principes genoemd voor het gebruik van multimedia in  
digitaal leren en er worden verschillende succescriteria voor digitaal leren 
besproken.

Belangrijke technologische ontwikkelingen zijn van invloed op digitaal leren.
• Er komen steeds meer leertechnologieën beschikbaar. Het leermanage-

mentsysteem is nog steeds belangrijker.
• Learning experience platforms worden steeds populairder.
• Er komen nieuwe mogelijkheden voor het (zelf) ontwikkelen van leerstof.
• Social media en consumententechnologie worden ook gebruikt voor digi-

taal leren.

Er zijn verschillende vormen van digitaal leren:
• asynchrone online-cursus
• synchrone online-cursus
• massive open online courses (MOOCs) en small private online courses 

(SPOCs)
• social learning
• serious gaming en simulations
• immersive learning met inzet van augmented reality of virtual reality
• performance support
• blended learning
• hybrid learning

Tenslotte wordt aandacht geschonken L&D-leerstrategie, digitale leervol-
wassenheid en de gevolgen voor L&D-competenties.
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12 
Evaluatie
Miriam Boer

12.1 Evalueren: doelen en functies
12.2 Evaluatiemodellen
12.3 Het evaluatieproces
12.4 Tot slot

In Nederland wordt jaarlijks voor gemiddeld €8,4 miljard aan leertrajecten 
ingekocht (SEO, 2020). Hier vallen de interne leertrajecten, verleturen en 
overige kosten nog buiten. Dit zijn flinke investeringen die moeten leiden 
tot de gewenste bekwaamheid en/of gedragsverandering van medewer-
kers, waardoor zij beter zijn toegerust voor het werk dat ze doen of gaan 
doen. Het uiteindelijke doel van deze verbetering in prestaties moet leiden 
tot realisatie van organisatiedoelstellingen. Uit veel onderzoeken is echter 
gebleken dat de inzet van leertrajecten niet altijd automatisch leidt tot de 
beoogde verbeteringen. Evalueren en het bevorderen van de toepassing 
van het geleerde in de praktijk (transfer) hebben daarom een grote rol bin-
nen het L&D-werkveld. Met evalueren wordt in kaart gebracht of het leer-
traject tot het beoogde effect heeft geleid, en met transferbevorderende 
maatregelen is het effect van het leertraject in de praktijk bij te sturen en 
te vergroten. In dit hoofdstuk gaan we in op het evalueren van leertrajec-
ten, de definitie en functies van evalueren, modellen en het proces van 
evaluaties. Het hoofdstuk sluit af met een casus waarin het evalueren van 
leer- en ontwikkelactiviteiten is uitgewerkt.



392 DEEL 2 VORMGEVEN VAN LEERINTERVENTIES

12

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v

§  12.1 Evalueren: doelen en functies

De letterlijke vertaling van het uit het Frans afkomstige woord évaluation is 
‘taxatie van waarde’ (Ruijters & Simons, 2012). Ondertussen heeft het be-
grip evalueren veel verschillende definities gekregen. De rode draad van al 
die definities is dat er vooraf een doel bepaald wordt en (achteraf) op sys-
tematische wijze informatie verzameld en geanalyseerd wordt. Vervolgens 
wordt op basis van deze informatie een waardeoordeel over het doel en 
mogelijke verbeteringen uitgesproken (Nieveen & Van den Berg, 2001). 
Swanborn (2007), expert in Nederland op het gebied van evalueren, geeft 
aan dat evalueren gericht is op het vaststellen van het slagen of falen van 
een interventie door:
• een duidelijke geformuleerde doelstelling die beoogd wordt;
• een doordacht ontwerp voor evaluaties (evaluatieplan);
• een systematische dataverzameling en -analyse;
• een rapportage waaruit blijkt op welke punten de doelstelling wel en niet 

is gehaald.

In dit boek hanteren we de volgende definitie van evalueren: ‘een systema-
tisch proces van het verzamelen, analyseren, interpreteren en presenteren 
van informatie om te bepalen in welke mate een leertraject heeft bijgedra-
gen aan het realiseren van een beoogde doelstelling’.

12.1.1 Redenen om leertrajecten te evalueren
Evalueren heeft verschillende functies:
• Evalueren helpt om na te gaan hoe effectief de leerinterventies zijn  

(impact).
• Evalueren helpt bij het verbeteren en het maken van vervolgkeuzes.
• Evalueren helpt om na te gaan of er wel degelijk gedaan wordt wat ge-

pland was.
• Evalueren helpt bij het betrouwbaar en valide verantwoorden van de ge-

kozen ontwerp- en leerinterventie.

Deze functies van evalueren zien we ook terug in de redenen waarom orga-
nisaties kiezen om leertrajecten te evalueren.
• Inzicht in leerrendement en effect. Organisaties willen inzicht krijgen in 

hoe effectief het leerproces van deelnemers is geweest. Zijn de deelne-
mers na deelname in staat het gewenste gedrag te vertonen? Ook zoomt 
men verder uit: er wordt gekeken of het leertraject heeft bijgedragen aan 
de organisatiedoelen en of daarmee het gewenste effect is gerealiseerd.

• Bijsturing en continu verbeteren. Door inzicht te krijgen in het leerrende-
ment en effect van een leertraject verzamelt een organisatie (maar ook 
trainers en ontwerpers) feedback over de kwaliteit en het proces. Een 
evaluatie geeft inzicht in wat werkt en wat niet, welke belemmerende en 
bevorderende factoren er blijken te zijn, wat er anders verloopt dan voor-
af was gepland en waar mogelijk bijsturing nodig is om alsnog de doel-
stelling te realiseren. Deze kwaliteitscontrole wordt ook gebruikt om te 
leren van eerdere beslissingen, zodat toekomstige leerinterventies in 
vorm, inhoud en/of proces te verbeteren zijn, of dat men gefundeerd de 
keuze kan maken om iets juist niet meer te doen.

evalueren

functies van 
evalueren
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• Benchmarking. Met evaluaties kunnen verschillen tussen leertrajecten 
geanalyseerd worden. Waarom scoort het ene leertraject hoger ten op-
zichte van het andere leertraject? Met de kennis uit analyses zijn leer-
trajecten verder te verbeteren en door inzicht in performanceverschillen 
tussen afdelingen, teams, regio’s of landen kan er naar optimalisatie ge-
keken worden (Obdeijn & Lubberts, 2013).

• Verantwoording. Organisaties evalueren ook om na te gaan of de inves-
tering van de leertrajecten een doelmatige besteding is geweest. Het 
inzetten van middelen en hierover verantwoording afleggen resulteert in 
een extra focus op kosten en het realiseren van toegevoegde waarde. 
Het zorgt ervoor dat organisaties weloverwogen keuzes maken over de 
besteding van opleidingsbudgetten.

• Waardering. Evaluaties worden gebruikt om stil te staan bij de resultaten 
die zijn behaald en om hiervoor waardering te tonen. Het gaat hierbij om 
erkenning van de prestaties van mensen en daarmee om het creëren 
van saamhorigheid en trots.

• Verplichting. Tot slot zien we dat organisaties leertrajecten evalueren om 
te voldoen aan verplichtingen die worden gevraagd vanuit kwaliteitskeur-
merken, compliancerichtlijnen en certificeringen of erkenningen, zoals 
Cedeo.

12.1.2 Redenen om leertrajecten niet te evalueren
In de L&D-praktijk zien we ook dat organisaties er (bewust) voor kiezen om 
niet te evalueren. De meest voorkomende argumenten daarvoor zijn de  
volgende:
• De kosten van evalueren zijn hoger dan de baten.
• Evalueren wordt als te tijdrovend gezien of vanwege tijdgebrek of werk-

druk niet gedaan.
• Evalueren wordt gezien als een administratieve afvinkoefening of bu-

reaucratische rompslomp.
• Er wordt getwijfeld aan de validiteit en betrouwbaarheid van de evalua-

tiemethode.
• Er wordt niets met de uitkomsten van evaluatieresultaten gedaan.
• Er wordt te weinig van de evaluatieresultaten geleerd. Men is alweer be-

zig met het volgende project (Grit, 2012).
• Het onder ogen komen van eigen gemaakte fouten is lastig en wordt 

soms ook ‘afgestraft’. De focus ligt alleen op de schuldvraag en verbe-
terpunten en te weinig op successen. Daarmee wordt evalueren als be-
dreigend gezien (Bos & Harting, 2006; Grit, 2012).

Vanuit strategisch leren bekeken zou je echter kunnen stellen dat evalua-
ties een cruciaal onderdeel zijn voor het succes van leertrajecten. Moge-
lijke argumenten om niet te evalueren zijn soms valide, maar de meeste 
bezwaren zijn te weerleggen als voldaan wordt aan een goede evaluatie-
methode en een efficiënt ingericht proces. In de volgende paragrafen gaan 
we verder in op hoe dat gerealiseerd kan worden.

kwaliteits
keurmerken
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§  12.2 Evaluatiemodellen

Donald L. Kirkpatrick (1924-2014) wordt gezien als de grondlegger van het 
evalueren van leertrajecten. Kirkpatrick schreef in 1954 zijn proefschrift 
over vier niveaus van evalueren waarop je de effecten van leertrajecten 
kunt vaststellen. Dit concept werkte hij verder uit in een viertal artikelen 
voor de American Society for Training & Development (ASTD). Uiteindelijk 
publiceerde hij in 1994 dit ‘model’ in zijn boek Evaluating Training Pro-
grams. Figuur 12.1 geeft de vier evaluatieniveaus van Kirkpatrick weer.

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

 Niveau 1

4  Resultaten 
Evaluatie van het resultaat en daarmee 
samenhangende impact voor de organisatie.

3  Gedrag
Evaluatie in welke mate het gewenste gedrag is verankerd 
doordat verworven kennis en vaardigheden ook in de
praktijk worden toegepast.

2  Leerresultaat
Evaluatie in welke mate de leerdoelen zijn bereikt. 
Hebben de deelnemers aan het einde van het leertraject de 
leerinhoud begrepen en onthouden? 

1  Reactie
Evaluatie van de tevredenheid.

Tijdens 
leertraject

Na
leertraject

Bron: Kirkpatrick, 1954

FIGUUR 12.1  De vier niveaus van Kirkpatrick

Jack J. Phillips borduurde in de jaren 70 met zijn V-model voort op het  
model van Kirkpatrick. Dit leidde in 1983 tot het Handbook of Training Eva-
luation and Measurement Methods. Phillips vertaalde niveau 4 naar meer 
financiële resultaten en voegde niveau 0 en 5 toe. Niveau 0 staat stil bij de 
input, zoals de scope van evalueren. Niveau 5 berekent de return on in-
vestment (ROI). ROI betekent letterlijk de opbrengst van de investering en 
geeft in een percentage de verhouding weer tussen opbrengst van een 
leertraject en de kosten. Zo wordt de impact van een leertraject op de or-
ganisatie omgezet in een financieel cijfer waarmee kan worden bepaald of 
het leertraject de investering waard was.

Phillips ontwikkelde aanvullend − aan de hand van tien stappen − een sys-
tematische methodiek van dataverzameling. Met dit stappenplan probeert 
hij het effect van een leertraject op de resultaten te isoleren. Hij koos ook 
voor andere benamingen van de niveaus, omdat dit volgens hem meer zou 
aansluiten bij de taal die de meeste directies, de business (het lijnmanage-
ment) en andere disciplines (zoals Finance) spreken. In zijn V-model (zie  

Model van 
kirkpatrick

Dataverzameling

vmodel
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figuur 12.2) start Phillips bij het analyseren van de behoeften vanuit de or-
ganisatie, waarin hij toewerkt naar een analyse van het werk, leerbehoef-
ten in een leertraject en behoeften van de doelgroep. Bij ieder van deze 
stappen wordt de behoefte geanalyseerd en op basis hiervan worden doel-
stellingen voor het leertraject geformuleerd. Vervolgens worden er criteria 
bepaald om te kunnen concluderen of deze doelstellingen behaald zijn.

Behoeften aan opbrengsten ROI doelen

start hier eindig hier Is het de investering waard? 

Wat kan mijn organisatie nu meer?

Wat pas ik toe?

Wat heb ik geleerd?

Hoe tevreden
ben ik over het
(leer)programma?

Doelen m.b.t.
resultaten en effect

Doelen m.b.t. 
de toepassing in het

werk

Leerdoelen/
leerresultaten

Doelen m.b.t.
reactie

deelnemers Re
nd

em
en

t v
an

 le
re

n 
Re

nd
em

en
t v

an
 p

re
st

er
en

 

Leertraject Meten en evalueren
©

Organisatiebehoeften

Behoefte beoogde prestaties
en/of gedragsverandering

in de praktijk

Leerbehoeften

Behoeften doelgroep

Analyse

1

2

3

4

5

FIGUUR 12.2  V-model en de piramide van leren en presteren

Bron: De Rijk, 2013

De door Kirkpatrick en Phillips ontwikkelde modellen worden gezien als de 
meest gebruikte en populairste evaluatiemethoden binnen L&D. Ook vor-
men zij de basis van andere evaluatiemodellen die gebruikt worden om het 
effect van leren aantoonbaar te maken. In tabel 12.1 hebben wij een aan-
tal andere modellen op een rij gezet.

evaluatie
modellen

TABEL 12.1 Overzicht van L&D-evaluatiemodellen

naam model eigenaar Toelichting model

Five levels of 
evaluation of 
human 
performance 
improvement 
interventions

Kaufman, Keller & 
Watkins (1996)

Het model van Kaufman, Keller & Watkins bouwt verder op het model 
van Kirkpatrick. De meest essentiële verschillen zijn de splitsing van 
niveau 1 en de toevoeging van een vijfde niveau:
1  Input (voldoende resources) en proces (reacties op methode en 

proces)
2  Micro – verwerving van kennis en vaardigheden op individueel 

niveau/in een kleine groep
3  Micro – toepassing van kennis en vaardigheden op individueel 

niveau/in een kleine groep in de organisatie
4  Macro – bijdragen op organisatieniveau
5  Mega – maatschappelijke gevolgen en pay-offs

HRD Evaluation 
Research and 
Measurement 
Model

Holton (1996) Holton evalueert drie vormen van opbrengsten:
1  leeropbrengsten voor het individu
2  individuele prestatie
3  organisatieresultaten
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naam model eigenaar Toelichting model

Success Case 
Method

Brinkerhoff (1995; 
2003)

Brinkerhoff ontwikkelde zes evaluatiefasen in een cyclische vorm:
1  evalueren van behoeften en doelen
2  evalueren van het trainingsontwerp
3  evalueren van de uitvoering
4  evalueren van het leerproces
5  evalueren van het gebruik en beklijven van het geleerde
6  evalueren van het rendement
‘De methode van Brinkerhoff is erop gericht te meten hoe effectief 
het geleerde is gebruikt. In tegenstelling tot de vele methoden die 
vooral meten hoe effectief een leertraject is geweest’ (De Jong, 
Verdonschot & Beekhof, 2015).

Decision Based 
Evaluation

Kraiger (2002) Het model van Kraiger is gericht op drie dimensies:
1  inhoud en design van het leertraject
2  veranderingen bij de lerenden
3  resultaten op organisatieniveau

CIRO-model Warr, Bird & 
Rackham (1970)

Het CIRO-model is een op Kirkpatrick gebaseerd evaluatiemodel dat 
de volgende vier niveaus kent:
1  Context – het evalueren van de doelstelling en de impact op de 

organisatie
2  Input – het evalueren van het ontwerp en het uitvoeringproces 

(selectie van trainers, programma, deelnemers, materialen)
3  Reaction – het evalueren van de reacties (tevredenheid en 

relevantie)
4  Outcomes – het meten van de resultaten van het leertraject door 

de individuele prestatie na een bepaalde periode te evalueren

5P-model Stoel (2006) Stoel heeft op basis van het gedachtegoed van de Balanced 
Scorecard van Kaplan & Norton, Kirkpatrick en Phillips de 5 P’s 
ontwikkeld:
1  Pleasure – tevredenheid van deelnemers, trainers en begeleiders
2  Potential – aantoonbaar verworven kennis, inzicht en vaardigheden
3  Performance – aantoonbaar gewenst gedrag en toepassing in de 

praktijk
4  Productivity – verbetering van bedrijfsresultaten
5  Profitability – winst en financieel toegevoegde waarde

Effectmeting s-
plan

Obdeijn & 
Lubberts (2013)

In dit Nederlandse model worden aan de hand van vijf stappen de 
resultaten van leertrajecten zichtbaar gemaakt:
1  Inhoud – Wat is het gewenste effect?
    – op de organisatiedoelstellingen
    – van de interventie
2  Niveau – Op welk niveau heeft het leertraject effect?
3  Criteria – Hoe is dit effect waarneembaar?
4  Methode – Waarmee is dit effect meetbaar?
5  Meetlat – Wanneer is er tevredenheid over het resultaat?
Het model maakt gebruik van de niveaus van Stoel.

Kritiek op de modellen van Kirkpatrick en Phillips
De afgeleide modellen uit tabel 12.1 kwamen voort uit kritiek op Kirkpa-
trick. Er werd hem verweten dat de vier niveaus geen rekening hielden met 
de karakteristieken van de organisatie, de werkomgeving en lerenden die 
van invloed zijn op de transfer (Baldwin & Ford, 1988). Transfer is de over-
dracht van het geleerde, zie daarvoor het volgende hoofdstuk. Ook klonk 
het bezwaar dat Kirkpatrick de tevredenheid van deelnemers als vertrek-
punt nam en niet (zoals Phillips deed) de organisatiebehoefte. Als ant-
woord hierop ontwikkelden de zoon en schoondochter van Kirkpatrick in 

TABEL 12.1 Overzicht van L&D-evaluatiemodellen (Vervolg)
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2010 de vier niveaus door naar het New World Kirkpatrick Model dat is 
weergegeven in figuur 12.3. In het in 2016 doorontwikkelde model start 
Kirkpatrick met het definiëren van de doelen van de organisatie en de iden-
tificatie van de gewenste prestatieverbetering (niveau 4). De nadruk van 
het model ligt nu op niveau 3, waar transfer centraal staat. Tot slot zien we 
ook dat Kirkpatrick niveau 1 en 2 heeft geactualiseerd in lijn met het mo-
del van Phillips.

· Engagement
· Relevance
· Customer satisfaction

LEVEL 1 – Reaction

· Knowledge
· Skills
· Attitude
· Con�dence
· Commitment

Monitor & Adjust

Level 3
Behavior

· Leading indicators
· Desired outcomes

LEVEL 2 – Learning

M
on

ito
r

Encourage Rew

ar
d

Reinforce

On-the-job learning

LEVEL 4 – Results

FIGUUR 12.3  Het New World Kirkpatrick model

Bron: Kirkpatrick et al., 2016

De voornaamste kritiek op de modellen van Kirkpatrick en Phillips is dat zij 
uitgaan van een hiërarchie van opleidingseffecten. Hierbij is sprake van 
voorwaardelijke relaties: effect op een hoger niveau kan alleen bereikt wor-
den als er een positief effect is op een lager niveau.
Er blijkt echter niet op wetenschappelijk valide wijze een verband aan te to-
nen tussen de niveaus (Ruijters & Simons, 2012). Daarmee worden de mo-
dellen van Kirkpatrick en Phillips meer als een taxonomie gezien dan als 
een model (Stoel, 2004; Holton,1996). Zowel Kirkpatrick als Phillips geven 
aan dat ze met deze kritiek niets hebben gedaan, omdat zij zelf niet geven 
om de benaming van hun model. ‘Taxonomie of model, wat maakt het uit? 
Het helpt mensen om de effecten van leertrajecten in kaart te brengen’, 
aldus Kirkpatrick (Stoel, 2004). En Phillips voegt in datzelfde artikel toe 
dat de kritiek uit de wetenschap tot dan toe ook nog geen enkel nieuw mo-
del heeft opgeleverd (Ruijters & Simons, 2012). Vanuit dit boek sluiten we 
ons hierbij aan, omdat we zien dat binnen ons vakgebied beide modellen 
nog steeds de meest bruikbare en gewaardeerde raamwerken voor evalua-
ties zijn. We hebben ervoor gekozen om in paragraaf 12.3 het model van 
Phillips als voorbeeld uit te werken, omdat in dit model de kosten en baten 
inzichtelijker gemaakt worden dan in het model van Kirkpatrick.
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§  12.3 Het evaluatieproces

Als een organisatie besloten heeft met welk doel zij wil evalueren en met 
welk model er geëvalueerd wordt dan volgt het inrichten van een goed eva-
luatieproces. Het proces van evalueren vindt op drie momenten plaats: tij-
dens de ontwerpfase, tijdens het leertraject en na het leertraject (Maes & 
Sels, 1999). De niveaus van Phillips sluiten bij deze fasering aan. Figuur 
12.4 toont het evaluatieproces in een schema. Hierna worden de drie fa-
sen uitgewerkt en toegelicht.

Ontwerpfase
(Evaluatieniveau 0)

· Scope
· Stakeholders,
   aantallen en timing
· Instrumenten

Tijdens het
leertraject

(Evaluatieniveaus 1 en 2)

· Evalueren op
   leertevredenheid
   (niveau 1)

Na het leertraject  
(Evaluatieniveaus 3, 4 en 5)

· Evalueren op
   leertoepassing
   (niveau 3)

· Kosten
· Planning,
   Rapportage &
   Communicatie

· ROI (niveau 5)

· Evalueren op
   leeruitkomst
   (niveau 2)

· Evalueren op
   leeropbrengst
   (niveau 4)

FIGUUR 12.4  Evaluatieproces in drie fasen

Bron: Maes & Sels, 1999

12.3.1 Evalueren in de ontwerpfase van een leertraject 
(evaluatieniveau 0)

In hoofdstuk 8 is beschreven dat uit de analysefase moet blijken dat een 
leertraject de beste oplossing is voor een probleem en zo een bijdrage le-
vert aan de realisatie van organisatiedoelen. Vervolgens start de ontwerp-
fase van het leertraject en in deze ontwerpfase moet al worden nagedacht 
over evalueren (Hoobroeckx & Haak, 2002). Het succes van evalueren 
wordt vergroot als vooraf duidelijk in kaart is gebracht wat het leertraject 
moet opleveren en op basis van welke gegevens de mate van effectiviteit 
zichtbaar te maken is in de rapportage over het leertraject. Met andere 
woorden: begin het evalueren met het eind in gedachten!

Een evaluatieplan is het ontwerp van de evaluatie om tot een rapportage te 
komen. Een evaluatieplan start met niveau 0; de input en indicatoren. In 
deze paragraaf staan we stil bij de vijf belangrijkste onderdelen van niveau 0:
1 scope van de evaluatie;
2 stakeholders of beoordelaars;
3 evaluatie-instrumenten;
4 kosten van de evaluatie;
5 rapportage en communicatie over het evaluatieproces en de resultaten.

evaluatieproces

evaluatieplan
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100%

60%

30%

10%

5%

Leertevredenheid
(niveau 1)

Leeruitkomst
(niveau 2)

Leertoepassing
(niveau 3)

Leeropbrengst
(niveau 4)

Leerrendement
(ROI)

(niveau 5)

FIGUUR 12.5  Evaluatietargets

scope van de evaluatie
Op basis van best practices geeft Phillips (2003) een vuistregel in de vorm 
van evaluatiedoelen die te gebruiken zijn om de scope te bepalen (zie fi-
guur 12.5). Een evaluatietarget is een percentage van het totaal aantal 
leertrajecten dat gemeten wordt op de genoemde vijf evaluatieniveaus.

Phillips adviseert om alle leertrajecten op niveau 1 te evalueren, maar voor 
slechts 5 tot 10% van de leertrajecten adviseert hij om te evalueren tot en 
met niveau 5. Bij deze leertrajecten gaat het vaak om impactvolle, risico-
volle, intensieve, grote en/of dure leertrajecten. Obdeijn & Lubberts (2013) 
geven aan dat afwegingen rondom risico, omvang en belang kunnen helpen 
een keuze te maken in het kiezen van de scope. Risico is hierbij gerela-
teerd aan de bedrijfsvoering en de mate van bijdrage aan de organisatie-
doelstellingen. Omvang heeft betrekking op de hoeveelheid geld en tijd die 
een leerinterventie vraagt. Belang zit in de waarde die management aan 
het leertraject hecht. Bij een groot risico, een grote omvang en/of een 
groot belang zien we dat de scope van evalueren ook groot is en vaak tot 
niveau 3, 4 of 5 gaat.

stakeholders of beoordelaars
Nadat de afweging is gemaakt tot welk niveau er geëvalueerd wordt, moet 
er goed worden nagedacht over welke stakeholders of beoordelaars er bij 
de evaluatieniveaus betrokken moeten worden en met welke aantallen om 
tot een representatieve evaluatie te komen. In figuur 12.6 is daarvan een 
overzicht opgenomen, gebaseerd op Maes & Sels (1999).

Scope

Stakeholders
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Deelnemer X X X

Collega’s X

Management X X

Trainer/coach X X

FIGUUR 12.6  Geschiktheid van beoordelaars per niveau

Leertevredenheid
(niveau 1) 

Leeruitkomst
(niveau 2) 

Leertoepassing
(niveau 3) 

Leeropbrengst
(niveau 4) 

Niet alleen het type stakeholders of beoordelaars is belangrijk, ook het 
moment van evalueren is van belang. Figuur 12.7 geeft weer wanneer er 
het best geëvalueerd kan worden, onder meer gebaseerd op inzichten van 
Kaufman & Ploegmakers (2012) en Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006). De ge-
maakte keuzes worden opgenomen in de planning van het evaluatieplan.

Leertevredenheid
(niveau 1) 

Leeruitkomst
(niveau 2) 

Leertoepassing
(niveau 3) 

Leeropbrengst
(niveau 4) 

Moment van
evalueren 

Tijdens of meteen
na het leertraject 

Tijdens of meteen
na het leertraject 

2–6 maanden
na het leertraject 

6–12 maanden
na het eind van
een leertraject 

FIGUUR 12.7  Evaluatiemomenten

Evaluatie-instrumenten
Als besloten is wat, met wie en wanneer er geëvalueerd gaat worden, dan 
volgt het hoe. Er bestaan veel evaluatie-instrumenten en de instrument-
keuze hangt mede af van de voor- en nadelen van de instrumenten. Figuur 
12.8 geeft een overzicht van de voor- en nadelen van de meest gebruikte 
evaluatie-instrumenten en geeft aan welk instrument passend is voor welk 
evaluatieniveau. Het overzicht is gebaseerd op onderzoeksresultaten van 
Phillips (2013), Obdeijn & Van Rossum (2010) en ten slotte Arets &  
Heijnen (2008). Evaluatieniveau 5 is niet opgenomen in het overzicht, om-
dat hiervoor een rekenformule wordt gehanteerd die in subparagraaf 
12.3.3 wordt toegelicht. Bij de keuze van een evaluatie-instrument is het 
verstandig om na te gaan welke instrumenten in de organisatie al gebruikt 
worden en of het mogelijk is daarbij aan te sluiten.

evaluatie
instrumenten
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FIGUUR 12.8  Voor- en nadelen van evaluatie-instrumenten

Instrument Evaluatielevel Voordelen Nadelen
1 2 3 4

Vragenlijst (enquête,
evaluatieformulieren) 

X X X X Groot bereik waardoor de
uitkomsten representatief zijn
voor de totale groep (hoge
betrouwbaarheid) 
Eenvoudig in gebruik en in eigen
tijd en tempo in te vullen 
Antwoorden worden niet
beïnvloed door een interviewer of
observator waardoor de
objectiviteit gewaarborgd wordt 
Relatief lage ontwikkelingskosten
en daarmee goede kosten-
batenverhouding 
Mogelijkheid tot diepgaande
statistische analyses 

Weinig invloed op respons
Vragen zijn gestandaardiseerd, 
antwoorden zijn daarmee voor 
een groot deel 
voorgeprogrammeerd. 
Achterliggende motivaties zijn 
daarmee lastig te achterhalen.
Neiging tot sociaal wenselijke 
antwoorden
Validiteit is sterk afhankelijk
van de kwaliteit van de vragen 

Interviews X X X Mogelijkheid tot
diepgang/doorvragen/bijsturen
wat tot meer inzicht kan leiden 
Kan hierdoor tot onverwachte
inzichten leiden 
Geschikt voor open en
ingewikkelde vragen 
Direct contact

Organisatie, afname en
verwerking kosten veel tijd en
hebben daarmee een hogere
kosten-batenverhouding 
Niet anoniem
Er kan sprake zijn van interview
bias (beïnvloeding door
interviewer) 

Observaties (directe 
of indirecte 
observaties zoals 
video- en 
geluidopnames)

X X X Context van deelnemer is direct
duidelijk
Zicht op werkelijk gedrag en
patronen 
Repliceerbaar, wat een positief
effect heeft op objectiviteit en
betrouwbaarheid 

Gevoelig voor interpretatie,
motieven zijn niet zichtbaar 
Klein bereik
Momentopname
Sociaal wenselijk gedrag bij
aanwezigheid observator 

Kennistoetsen X Betrouwbaar en valide
Relatief eenvoudig toe te passen
Kan digitaal afgenomen worden
Lagere kosten-batenverhouding

Afhankelijk van kwaliteit vragen
Formuleren van goede toets-
vragen vraagt vaak veel tijd 
Gericht op reproductie, niet op
toepassing 

Assessment 
gesimuleerde 
werksituatie (bijv. 
opdrachten, proeve 
van bekwaamheid, 
simulaties, 
rollenspelen)

X Direct relevant gedrag kan
worden gemeten 
Gericht/afgestemd op
daadwerkelijke werksituaties 
Er kan zonder veel risico worden
geoefend in veilige en
realistische omgeving 
Vergroting van transfer

Tijdsintensieve manier van
toetsing 
Deelnemer is vooraf op de
hoogte en kan zich toch anders
gedragen dan in de werkelijke
beroepspraktijk 
Het is lastiger een goede
vergelijking te maken tussen
deelnemers. 

Feedbackmethoden 
(bijv. 360 graden 
feedback)

X X Meerzijdige beoordeling
waardoor er een completer beeld
gegenereerd kan worden 
Hoge betrouwbaarheid
Vergroot actiegerichtheid
Goede prijs-kwaliteitverhouding

Meer formatief dan summatief
bedoeld, mogelijk van invloed
op de beoordeling 
Feedback wordt niet altijd
gewaardeerd 
Opstellen van vragenlijst vereist
deskundigheid (wordt vaak
ingekocht) 

Bronnenstudie X X Sluit aan bij meetinstrumenten
die al beschikbaar zijn, dus lage
kosten 
Vaak goede en objectieve data
Relatief onafhankelijk van
anderen
Huidige data kan in historische
context geplaatst worden 

Sterk afhankelijk van
beschikbaarheid en kwaliteit 
Niet altijd openbaar of actueel
Meerdere factoren kunnen
impact hebben op kengetallen 
Vaak ontbreekt informatie over de
context
Selectieve selectiebronnen 
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Door de huidige ontwikkelingen op technologisch vlak zien we dat data ver-
kregen uit o.a. evaluaties een steeds grotere rol krijgt in de L&D-praktijk. 
Het analyseren van deze grote hoeveelheden informatie wordt ondersteund 
door L&D-analytics. Met analytics software kunnen op een geautomati-
seerde manier patronen en relaties in de evaluaties worden ontdekt. Op 
basis van algoritmen kan zelfs toekomstig gedrag worden voorspeld. Met 
deze technologie wordt het inzicht in het ondersteunen en optimaliseren 
van leeropbrengsten vergroot. In hoofdstuk 17 L&D-analytics: meten en 
rapporteren over leren, wordt hier verder op ingegaan.

Kosten van de evaluatie
Evaluatie-instrumenten kennen voor- en nadelen. Uit tabel 12.2 wordt dui-
delijk dat het arbeidsintensieve karakter van sommige instrumenten im-
pact kan hebben op de kosten-batenverhouding en daarmee wellicht ook 
op de keuze voor een instrument. Bersin heeft op basis van onderzoek een 
richtlijn opgesteld voor de kosten van evalueren (Obdeijn & Lubberts, 
2013). Afhankelijk van de soort organisatie hanteert Bersin als richtlijn de 
percentages zoals vermeld in tabel 12.2.

TABEL 12.2 Budget voor evaluatie

Soort organisatie % van het leer en ontwikkelbudget

Standaard 3 - 5%

Organisaties die leidend zijn in hun branche 5 – 8%

Organisaties die World Class opereren 8 – 10%

Rapportage en communicatie over het evaluatieproces en de resultaten 
Een belangrijk onderdeel van niveau 0 is de eindrapportage. Bij deze eind-
rapportage is het goed om de volgende vragen te beantwoorden: Wie gaat 
de rapportage lezen? Wat vinden zij belangrijk? Hoe wordt de communica-
tie vormgegeven? Hoe is te borgen dat de ‘lessons learned’ op de juiste 
plek worden besproken?
Zo kan de check gedaan worden of in niveau 0 alles is opgenomen wat 
straks nodig is om te rapporteren. Met een goed evaluatieplan, een sterke 
rapportage en een krachtig communicatieplan kunnen de grootste bezwaren 
om niet te evalueren weggenomen worden. Dit onderdeel uit niveau 0 gaat 
verder dan alleen stilstaan bij de inhoud en het proces: er is ook aandacht 
voor de vorm. Zoals in de definitie in paragraaf 12.1 al was beschreven, 
draait het bij evalueren om het verzamelen, analyseren en interpreteren, 
maar ook om het presenteren van informatie aan de relevante stakehol-
ders. Voor de presentatie wordt steeds vaker data storytelling ingezet. De 
casus in dit hoofdstuk, geeft een mooi voorbeeld van een manier waarop de 
data van een evaluatie in vorm aantrekkelijk gepresenteerd kan worden.

12.3.2 Evalueren tijdens het leertraject (evaluatieniveau  
1 en 2)

Onderdeel van een evaluatieplan zijn ook de criteria waarop het leertraject 
geëvalueerd zal worden. Het bepalen van de criteria per niveau doe je voor-
afgaand aan het leertraject, in de ontwerpfase. De uitvoering van de evalu-
atie wordt tijdens en na het leertraject gedaan. Tijdens het leertraject 
wordt er op twee niveaus geëvalueerd: leertevredenheid (niveau 1) en leer-
uitkomst (niveau 2).

kosten van  
evalueren
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Evalueren van leertevredenheid (evaluatieniveau 1)
Evalueren op leertevredenheid gebeurt direct na afloop van een leertraject. 
Op dit eerste niveau wordt de tevredenheid van deelnemers over het leer-
traject gemeten. Er wordt ook bekeken in welke mate het leren relevant, 
noodzakelijk en belangrijk is voor succes in de praktijk. De uitkomsten van 
de evaluatie op dit niveau kunnen een belangrijke voorspeller zijn voor de 
leertoepassing op niveau 3. Hierdoor kunnen verbeteringen al vroegtijdig in 
het traject worden doorgevoerd (ROI Institute Europe, 2017). Phillips 
(2008) adviseert om op niveau 1 evaluatiecriteria te formuleren die vooral 
gaan over de inhoud van het leertraject. In figuur 12.9 is een selectie van 
evaluatievragen en evaluatiestellingen op niveau 1 op een rij gezet:

Algemene
tevredenheid

Nieuwe kennis/
vaardigheden

Rol van leidinggevende Betrokkenheid bij het
leertraject

Mate van aanbeveling

Relevantie Mate van succes Kwaliteit van de
trainers

Toepasbaarheid en
intentie tot toepassing

(motivatie)
· Geef het leertraject een

cijfer tussen 1 en 10.

· Het leertraject heeft
mijn kennis/

   vaardigheden over dit
onderwerp vergroot.

· Ik heb mijn leerdoelen
voorafgaand aan het
leertraject met mijn
leidinggevende
besproken.

· Ik ga mijn leer-
resultaten na a�oop
van het leertraject met
mijn leidinggevende
bespreken.

· Ik ga mijn leiding-
gevende actief

   betrekken om het
geleerde toe te
passen in mijn werk.

· Ik voelde mij gemotiveerd
tijdens het leertraject.

· Ik voelde mij betrokken
tijdens het leertraject

· In welke mate zou je
het leertraject
aanbevelen aan
collega’s?

· De inhoud van het
   leertraject is belangrijk
   voor mijn dagelijks

werk.
· De inhoud van het
   leertraject sloot aan bij

mijn ervaring.

· Mijn persoonlijke
leerdoelen zijn
bereikt.

· Mijn deelname
aan dit leertraject is
een waardevolle
investering voor mijn
persoonlijke ontwikke-
ling.

· Mijn deelname aan
dit leertraject is een
waardevolle investering
voor mijn organisatie.

· De trainer was goed
voorbereid.

· De trainer onder-
steunde mij in
het behalen van mijn
leerdoelen.

· De trainer sloot aan
   bij de praktijk van
   mijn werk.

· Ik wil het geleerde uit
dit leertraject toepassen
in mijn werk.

· Ik heb concrete acties
   om het geleerde toe te

passen in mijn werk.
· Ik kan barrières

verkleinen om het
geleerde toe te passen.

FIGUUR 12.9  Voorbeelden van evaluatiecriteria leertevredenheid (niveau 1)

Evalueren op leeruitkomst (evaluatieniveau 2)
Niveau 2 is gericht op de leeruitkomst. Dit niveau meet de mate waarin 
deelnemers de kennis en vaardigheden beheersen die in het leertraject 
zijn aangeboden. De evaluatie op leeruitkomst gebeurt aan het einde van 
het leertraject of meteen erna. De uitkomst van het evalueren op dit niveau 
leidt tot inzicht in welke mate het leertraject doelmatig is geweest: resulte-
ren de vooraf gestelde leerdoelen ook daadwerkelijk in leerresultaten?
De criteria voor niveau 2 zijn kennis, vaardigheden en waarneembaar ge-
drag ofwel competenties.
Phillips & Phillips (2008) geven aan dat de formulering van deze criteria 
aan de volgende drie voorwaarden moet voldoen:
1 De criteria beschrijven gedrag dat of acties die observeerbaar en meet-

baar zijn.
2 De criteria zijn gericht op de leeruitkomst.
3 De criteria bestaan uit drie onderdelen: een prestatie (wat wordt verwacht 

van de deelnemer?), de omstandigheid (wanneer wordt verwacht dat de 
deelnemer dit doet?) en de normering (wanneer is dit goed genoeg?).

leertevreden
heid

leeruitkomst
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Voorbeelden van criteria van leeruitkomsten (evaluatieniveau 2):
• Aan het eind van het leertraject (= omstandigheid) heeft de deelnemer 

een score van minimaal 75% (= normering) voor de kennistoets behaald 
(= prestatie).

• Tijdens de simulatie van een casus met een vitaal bedreigde patiënt 
(=omstandigheid) kan de deelnemer minimaal drie signalen conform de 
SIT-scorelijst (= normering) signaleren (= prestatie).

12.3.3 Evalueren na het leertraject (evaluatieniveau 3, 4 en 5) 
Het is duidelijk geworden welke verwachtingen we hebben over de tevre-
denheid van de deelnemers en over het leertraject (evaluatieniveau 1) en 
welke kennis en vaardigheden zij tijdens het leertraject moeten beheersen 
(evaluatieniveau 2). Het ‘kennen en kunnen’ is nu vastgesteld, maar nog 
niet of zij dit ook toepassen in de praktijk (evaluatieniveau 3) en of deze 
toepassing leidt tot de realisatie van de beoogde effecten van het leertra-
ject (evaluatieniveau 4).

Evalueren op leertoepassing (evaluatieniveau 3)
Niveau 3 evalueert ‘het gedrag in de werkpraktijk’. Het doel van evalueren 
op dit niveau is meten in hoeverre en hoe vaak de geleerde kennis en vaar-
digheden worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Niveau 3 geeft het 
effect van het leertraject weer in aantoonbaar gewenst gedrag en in toe-
passing in de werkpraktijk (Obdeijn & Lubberts, 2013). Er wordt bekeken of 
er blokkades zijn in de werkpraktijk en of er factoren zijn die juist bevorde-
rend werken (Arets & Heijnen, 2008).
Bij evaluatieniveau 3 worden dezelfde voorwaarden aan de criteria gesteld 
als bij niveau 2: het gaat om de toepassing van kennis, vaardigheden die 
of gedrag dat observeerbaar en meetbaar is, de criteria zijn uitkomstgericht 
en er is een prestatie, een omstandigheid en een normering geformuleerd. 
Het enige verschil met de criteriaformulering van niveau 2 is dat bij niveau 
3 het effect in de praktijk benoemd wordt. Wat zal er veranderen als de 
deelnemer de leeruitkomst daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen 
(ROI Institute Europe, 2017)?

Voorbeelden van criteria op evaluatieniveau 3:
• Na het leertraject is de deelnemer in staat om patiënten die bellen voor 

een CT-scan (= omstandigheid) binnen drie werkdagen (= normering) in 
te plannen (= prestatie), waardoor de wachttijd afneemt doordat het 
aantal ingeplande patiënten op daluren met 10% toeneemt (effect).

• 90% van de deelnemers heeft binnen drie maanden na het leertraject (= 
normering) met zijn/haar leidinggevende (= omstandigheid) een actieplan 
gemaakt (= prestatie) dat leidt tot een productieverhoging van 15% (effect).

Evalueren op leeropbrengst (evaluatieniveau 4)
Als een deelnemer op de werkplek de geleerde kennis en vaardigheden 
goed heeft toegepast, dan is de kans groot dat daarmee ook de gewenste 
resultaten van het leertraject worden behaald. Duurzame gedragsverande-
ring van werknemers in de praktijk is de belangrijkste maatstaf voor effec-
tiviteit van een leertraject. Of het leertraject het beoogde effect gehad 
heeft is te achterhalen door te evalueren op niveau 4. Aan de hand van re-
sultaten op het gebied tijd, kosten, kwaliteit en kwantiteit wordt bekeken in 
hoeverre het opleidingsprobleem dat in het voortraject is vastgesteld ook 
echt is opgelost (Hoobroeckx & Haak, 2002). Het kan daarbij om harde of 
zachte resultaten gaan. Harde criteria zijn gemakkelijk te meten, zijn objec-
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tief en kwantificeerbaar en zijn gemakkelijk om te zetten in financiële ter-
men. Dit is minder eenvoudig bij zachte resultaten. Zachte gegevens zijn 
vaak moeilijker te verzamelen omdat ze buiten het (financiële) systeem op-
gehaald moeten worden, of ze zijn lastiger om te zetten naar resultaten in 
euro’s. Ze hebben echter een hoge voorspellende waarde voor toekomstig 
financieel succes, ook zijn ze in het hier en nu zichtbaar en in veel gevallen 
snel ontwikkelbaar (De Rijk et al., 2012). Om die reden adviseert Phillips 
(2013) om ook zachte resultaten op te nemen in de rapportage. In tabel 
12.3 zijn verschillende voorbeelden van evaluatiecriteria op niveau 4 voor 
harde en zachte resultaten van een leertraject op een rij gezet.

TABEL 12.3 Voorbeelden van harde en zachte resultaten van een leertraject

harde resultaten Zachte resultaten

Output
• Omzet, winst, afzet of marktaandeel
• Productie of bezettingsgraad
• Aantal uitgebrachte offertes
• Aantal nieuwe klanten of inschrijvingen

Service
• Klanttevredenheid
• Aantal klachten
• Retentie
• Net Promoter Score

Kosten
• Variabele of vaste kosten
• Directe of indirecte kosten
• Kosten per eenheid
• Personeelskosten of FTE

Werkomgeving
• Medewerkerstevredenheid
• Retentie of doorstroom
• Ziekteverzuim
• Opleidingsniveau

Kwaliteit
• Goed- of afgekeurde producten
• Verspilling
• Aantal incidenten of storingen
• Foutmarge of first time right

Innovatie
• Nieuwe patenten, producten of services
• Aantal productverbeteringen
• Aantal nieuwe ideeën of concepten
• Frequentie contactmomenten (delen van 

kennis)

Tijd
• Doorlooptijd
• Reactietijd of wachttijd
• Bereikbaarheid
• Afhandeltijd

Imago
• Reputatie of naamsbekendheid
• Diversiteit
• Duurzaamheid
• Public relations

Bron: Phillips, 2008

Phillips (2003) adviseert om zo’n twee tot zes maanden na het leertraject 
op leertoepassing en leeropbrengst te evalueren. Critici zullen echter be-
twijfelen of een gemeten gedragsverandering en de gerealiseerde resulta-
ten toe te wijzen zijn aan het leertraject dat twee tot zes maanden voor de 
meting heeft plaatsgevonden. Andere factoren kunnen namelijk ook van 
invloed zijn op het functioneren van deelnemers. In het model van Phillips 
(2010) wordt aangegeven dat het daarom van belang is om effecten te iso-
leren voordat evaluatiedata ‘financieel gemaakt worden’. Kirkpatrick & 
Kirkpatrick (2006) geven aan dat een van de meest gebruikte en accurate 
manier van isoleren het inzetten van controlegroepen is, die bestaan uit 
medewerkers die geen leertraject hebben doorlopen. De evaluatieresulta-
ten van deze controlegroep worden vervolgens vergeleken met die van de 
deelnemers aan het leertraject. Als beide groepen gelijk scoren, heeft het 
leertraject geen invloed gehad. Evaluatie op dit niveau vraagt met een der-
gelijke aanpak vaak meer tijd dan evaluatie op niveau 1 en 2. Wel kan het 
zo het best de toegevoegde waarde van een leertraject aantonen en dus 
de investering in de leeractiviteit verantwoorden.
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Return on investment (ROI) (evaluatieniveau 5)
Zoals in subparagraaf 12.2.1 is aangegeven voegde Phillips niveau 5 toe: 
return on investment (ROI). De berekening van ROI is de vertaling van eva-
luatieniveau 4: de invloed van een leertraject op de resultaten van de orga-
nisatie, naar niveau 5: de economische waarde voor de organisatie (Arets 
& Heijnen, 2008). Het kan zo zijn dat het leertraject succes heeft. Dit re-
sulteert in een positief resultaat op niveau 4, maar de kosten van het leer-
traject kunnen ook heel hoog zijn. Stel dat deze nog hoger zijn, dan het be-
haalde resultaat, dan zal de ROI negatief zijn. De volgende berekening laat 
zien waarom:

ROI (%) = Netto-opbrengst leertraject × 100%/Kosten leertraject

De netto-opbrengst wordt berekend door het in geld uitgedrukte resultaat 
van het leertraject minus de kosten van het leertraject. De kosten zijn de 
directe kosten en de indirecte kosten.

Een ROI van 100% laat zien dat voor iedere geïnvesteerde euro er ook een 
euro is terugverdiend. Is de ROI lager dan 100%, dan heeft het leertraject 
meer gekost dan het heeft opgeleverd. Ten slotte: bij een ROI hoger dan 
100% heeft het leertraject meer opgeleverd dan het gekost heeft.

Vanuit de L&D-praktijk zien we dat het berekenen van de ROI van leertra-
jecten belangrijk kan zijn om aansluiting te blijven houden met opdrachtge-
vers. De Rijk et al. (2012) bevestigen dit: ‘Directieleden hebben een  
overwegend commerciële of bedrijfskundige achtergrond. De druk op inves-
teringen en kosten neemt daarin toe. Opdrachtgevers vragen steeds vaker 
naar een businesscase. We zien hierin een enorme trendwijziging. De rela-
tie tussen leren en financiële waarde wordt steeds meer gevraagd en zelfs 
als vanzelfsprekendheid gezien.’ Met het berekenen van de ROI kan hier-
aan worden voldaan. Hiermee worden leertrajecten niet meer als kosten-
post gezien, maar als investering worden gepositioneerd. Als we terugden-
ken aan de letterlijke vertaling van het woord évaluation − taxatie van 
waarde − dan vervult niveau 5 die belofte: de waarde wordt getaxeerd aan 
de hand van een percentage waardoor de waarde van het leertraject zicht-
baar gemaakt wordt.

§  12.4 Tot slot

Kirkpatrick & Kirkpatrick (2016) hebben moeite met de ROI als een apart (vijf-
de) niveau. Zij stellen dat het ROI-concept de indruk lijkt te wekken dat er een 
cheque voor een leertraject uitgeschreven kan worden en dat er dan gewacht 
kan worden op het resultaat, terwijl ook andere inspanningen nodig zijn  
die ervoor gaan zorgen dat deelnemers het geleerde ook toepassen in de 
praktijk. Wij denken echter dat ROI geen hype is, maar een belangrijk onder-
deel van het L&D-werkveld is geworden om de waarde van leren te concreti-
seren. Echter, we zien ook dat er extra aandacht moet zijn voor die inspannin-
gen die nodig zijn om het geleerde in de praktijk te brengen: de transfer. In 
het volgende hoofdstuk zullen we daarom beschrijven hoe transfer een bijdra-
ge kan leveren aan het vergroten van de impact van beoogde doelstellingen.

return on 
investment
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CAsus

Evalueren van leertraject Excelleren in leiderschap
In succesvolle organisaties werken tevreden, gemotiveerde, flexibele en 
toegewijde medewerkers. Zij zijn tevens het visitekaartje naar de klant. De 
uitstraling en het contact met een medewerker beïnvloeden voor een groot 
deel het beeld van klanten over de organisatie. Tevreden medewerkers be-
invloeden dus klanten op een positieve wijze, en tevreden klanten hebben 
weer positieve effecten op het succes van de organisatie. Organisatie x 
heeft deze relatie tussen klanttevredenheid en organisatiesucces in een 
bepaalde periode gemerkt: de verkopen lopen iets terug en ook het klant-
tevredenheidsonderzoek van 2016 laat een lichte daling zien.

Uit de eerste analyse blijkt dat klanten minder tevreden zijn over de mede-
werkers. Ook blijken medewerkers zelf minder tevreden te zijn dan de jaren 
ervoor. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2016 geeft 
aan dat medewerkers de leidinggevenden wat minder goed waarderen. In 
vergelijking met 2014 en 2015 is er zichtbaar lagere score van 0,2 punten 
op alle competentiegebieden.

De directie heeft een uitgebreidere analyse laten uitvoeren, waaruit blijkt 
dat er veel verloop is geweest onder de groep leidinggevenden doordat een 
groot deel van de voormalig leidinggevenden met pensioen is gegaan. Er 
zijn veel nieuwe leidinggevenden aangetreden die nog niet alle kennis en 
vaardigheden hebben waardoor medewerkers ontevreden werden. In de 
analyse kwam vaak het volgende terug: ‘leidinggevenden doen wat ze moe-
ten doen, maar ze hebben nog niet de vaardigheden om te excelleren’.

Er werd besloten om een leertraject voor leidinggevenden op te zetten: ‘Ex-
celleren in leiderschap’. De doelstelling van dit traject is dat op de vijftien 
leiderschapscompetenties die worden gemeten in het MTO van 2017 er 
0,2 punten hoger gescoord moet worden ten opzichte van 2016. Het idee 
was om eerst de helft van de groep trainen, waarbij een vergelijkbare groep 
als controlegroep zou dienen. Toch heeft men ervoor gekozen om alle lei-
dinggevenden op één moment te trainen en iedereen vanaf het begin bij 
het traject te betrekken. Dit ‘zachte’ resultaat sluit beter aan bij de organi-
satiedoelstelling en -waarden. 
De directie wil in de evaluatierapportage terugzien of er daadwerkelijk ver-
beteringen in de MTO-score te zien zijn door het leertraject. 

In figuur 12.10 is een voorbeeld opgenomen van een evaluatierapportage 
die aansluit bij de theorie van evalueren.
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Leertraject: 
Op basis van 6 themamodules 
werdt er gericht aan verbetering 
van onderliggende competenties 
gewerkt.

Wat is het resultaat per competentie?
Gemiddelde score MTO onderdeel leidinggevende

T0 T1

Periode: April ‘16     

t/m april ‘17

Deelnemers: 50

Modules:       6

Groepen:       6

+ 0,3Resultaatgerichtheid

Mondelinge communicatie

Situationeel sturen

Coachen op taken

Gedrevenheid

Interpersoonlijke sensitiviteit

Zelfre�ectie

Aanpassingsvermogen

Coachen op resultaat

Sociabiliteit

Coachen op ontwikkeling

Overtuigingskracht

Delen van expertise

Samenwerken

Input van anderen

+ 0,4

+0,3

+ 0,3

+ 0,3

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,1

0

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,3

Excelleren in leiderschap

Quiz
Iedere module bestaat uit leerdoelen die gebaseerd zijn op theoretische kennis (E-learning) en praktische vaardigheden (training). Aan het eind van iedere 
module wordt door middel van een inspirerende quiz  getoetst of de leerdoelen zijn gerealiseerd. 

80%

75% 60% 89%

Re�ectie & zelfkennis

Visie, strategie & resultaat

Situationeel leidinggeven

Communicatie

Motiveren

Samenwerken

80%

Conclusie
De doelstelling van het leertraject is overall 
genomen gerealiseerd. Gemiddeld genomen is 
de medewerkerstevredenheid over de 
leiderschapscompetenties toegenomen met 
0,21 punt. Voor de competentie ‘coachen op 
ontwikkelen’ is geen verbetering gerealiseerd. 
En de competenties ’sociabiliteit’, 
’overtuigingskracht’, delen van expertise en 
samenwerken hebben wel een verbetering 
laten zien, maar zijn met 0,1 punt toegenomen. 
Daarentegen hebben de competenties 
‘resultaatgerichtheid, situationeel sturen, 
gedrevenheid, persoonlijke sensitiviteit en 
input van anderen zelfs een verbetering van 0,3 
punt laten zien. 

Uit de 180 graden competentiescans  blijkt ook 
dat er effect op de performance van 
leidinggevenden is geweest.  Vooral de module 
visie, strategie & resultaat laat signi�cante 
verbetering in de praktijk zien. Extra aandacht 
moet er blijven voor het thema 
’communicatie’. Dit blijkt uit ook uit de quiz. 
Slechts 60% van de leidinggevenden haalden 
aan het eind van de module de kennisquiz. 
Ondanks de extra aandacht in de praktijk levert 
dit nog niet de gewenste resultaten op. 

De modules zijn overall goed geëvalueerd en 
ook de leeruitkomsten zijn positief. De 
deelnemers zijn tevreden over het traject en 
hebben de intentie om toegepaste kennis en 
vaardigheden toe te passen. Alleen de stelling 
‘ik ga mijn leidinggevende actief betrekken om 
het geleerde toe te passen in mijn werk’ scoort 
onder de norm. Op basis hiervan hebben alle 
leidinggevenden, na de modules, extra tijd 
vrijgemaakt om de uitkomsten van de 
competentiescan en het actieplan met de 
deelnemers door te nemen. 

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

7,0

7,0

7,6 7,7

7,2 7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,2

7,1

7,3

7,3

7,3

7,4

7,4

7,5

7,6

7,4

7,2 7,4

7,1 7,3

7,1

7,4
7,3

7,6

6,76,5

7,2

Re�ectie & 
zelfkennis

Visie, strategie & 
resultaat

Situationeel
leidinggeven

Communicatie Motiveren Samenwerken

Gemiddelde competentiescore per module op de start- en eindmeting 

Gedrag nader bekeken
Top 3 laagst en hoogst gescoorde vragen uit de 180 graden competentiescan 

7,1
7,3

7,0

7,4

2
e
180 graden

competentiescan
1

e
180 graden

competentiescan

Wat is het resultaat per module?
Voor het leertraject is een 180 graden competentiescan ontwikkeld die de deelnemers (leidinggevenden) en hun leidinggevenden voorafgaand én na 
3 maanden a�oop van een module hebben ingevuld. Doel van deze competentiescan was om inzicht te geven in kwaliteiten en ontwikkelpunten.  
Aan de hand van een actieplan en de modules werd er gericht gewerkt aan ontwikkeling per competentie. De doelstelling van de modules was een 
verbetering van gemiddeld 0,3 punten per competentie ten opzichte van de eerste competentiescan. 

6,9

DEFINIEERT HELDERE STRUCTUREN,
TAAKVERDELINGEN EN PROCEDURES DIE

EFFECTIVITEIT EN EFFICIENCY BEVORDEREN

HERKENT DE COMMUNICATIESTIJL VAN DE
ANDER

WISSELT STIJL VAN LEIDINGGEVEN
AFHANKELIJK VAN DE MEDEWERKER

7

6,6

6,6

6,7

6,5

6,3

5,8 6 7 7,26,2 6,4 6,6 6,8 7,2 7,4 8,47,6 7,8 8 8,2

7,6
7,9

7,8

Helpt anderen hun doelen te bereiken

Past nieuw aangeboden kennis en inzichten
toe op eigen werk

Toont aandacht voor nieuwe prestaties van
medewerker 8

8,2

8

Evaluatieresultaten
Na ieder leertraject is een evaluatie gestuurd naar de deelnemers. Hier is o.a. gevraagd naar de tevredenheid over het leertraject, de 
leeruitkomst, het belang voor de praktijk en intentie om het geleerde toe te passen. De resultaten op deze vragen vormen een belangrijke 
voorspeller voor de daadwerkelijke toepassing in de praktijk. 

Belang voor de praktijk Intentie om toe te passen

Mijn deelname aan de sessie is
een goede investering voor
mijn organisatie.

Ik wil het geleerde uit deze
sessie toepassen in mijn
werk.

Ik heb concrete acties
benoemd om het geleerde
toe te passen in mijn werk.

Ik ga mijn leidinggevende
actief betrekken om het
geleerde toe te passen in
mijn werk.

Deze sessie is een goede
investering in mijn
persoonlijke ontwikkeling.

De inhoud van de sessie is
belangrijk voor mijn dagelijkse
werk.

8,3

8,1

7,8

8,0

7,7

8,1

7,5

6,9

Overall tevredenheid

Leeruitkomst
Op de vraag: 'Ik ben in staat
om het geleerde toe te passen
in mijn werk’ scoren de
trainingen gemiddeld een: 

Training:

Trainer:

7,8

83%

FIGUUR 12.10  Rapportage praktijkcase

Bron: ROI Institute Europe

Doelstelling: 
Medewerkers waarderen in 
2017 (=T1) hun leidinggevenden 
op de 15 leiderschaps-
competenties 0,2 punten hoger 
t.o.v. 2016 (T0). 
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Evalueren is:
een systematisch proces van verzamelen, analyseren, interpreteren en pre-
senteren van informatie om te bepalen in hoeverre een leertraject bijdraagt 
aan het realiseren van een doelstelling.

Evalueren heeft verschillende functies:
• nagaan hoe effectief interventies zijn
• verbeteren en maken van vervolgkeuzes
• checken van de planning
• verantwoording via een betrouwbare en valide systematiek

De vier niveaus van evalueren zoals onderscheiden door Kirkpatrick zijn:
1 reactie
2 leerresultaat
3 gedrag
4 resultaten

Phillips voegde twee niveaus toe:
0 input en indicatoren van het leertraject
5 Return on investment (ROI)

De recente ontwikkeling in evalueren is dat opdrachtgevers vragen om de 
relatie aan te tonen tussen leren en financiële waarde.

Samenvatting
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13 
Transfer
Laura van den Ouden

13.1 Transfer gedefinieerd
13.2 Redenen om in transfer te investeren
13.3 Redenen om niet in transfer te investeren
13.4 Transfermodellen
13.5 Het transferproces en transferbevorderende en -belemmerende  

factoren
13.6 De rol van de manager bij transfer
13.7 Van transfer bevorderen naar werkplekleren

Een van de belangrijkste activiteiten van de leerprofessionals is om het-
geen dat geleerd wordt in een leer- trainingsactiviteit, ook daadwerkelijk in 
de praktijk tot uitdrukking te laten komen. Deze transitie van de leerprak-
tijk naar de werksituatie noemen we transfer. In dit hoofdstuk definiëren 
we het transferbegrip, behandelen we de verschillende transfermodellen en 
het transferproces en staan we stil bij redenen om wél of niet te investeren 
in transfer. Er is aandacht voor maatregelen die de transfer bevorderen, 
maar ook voor maatregelen en omstandigheden die transfer belemmeren. 
Inzicht in deze factoren helpt om bij het ontwerpen van leeractiviteiten een 
zo maximaal mogelijke transfer te borgen. Het wordt in dit hoofdstuk duide-
lijk dat de manager van lerenden een cruciale rol vervult bij de transfer. Het 
hoofdstuk eindigt met een transfercase en met de reflectie dat het trans-
ferprobleem vervalt als het leren vooral op de werkplek zélf plaatsvindt.
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§  13.1 Transfer gedefinieerd

De term transfer verwijst letterlijk naar een beweging of verandering; een 
overgang van een situatie of persoon naar een andere situatie of persoon.
Net als evalueren kent transfer verschillende definities. De rode draad  
binnen al die definities is dat verworven kennis en vaardigheden die in een 
leertraject zijn geleerd, worden toegepast in werksituaties. Transfer kent 
twee dimensies (Laker, 1990):
• op elk relevant moment na het leertraject;
• in elke relevante werksituatie.

De eerstgenoemd dimensie − het op elk relevant moment kunnen toepas-
sen van nieuwe kennis en vaardigheden − duidt op het belang van tijd. 
Sommige vaardigheden zullen (of moeten) dagelijks in het werk worden  
toegepast, over langere termijn en mogelijk al direct na afloop van het leer-
traject. Andere kennis en vaardigheden (denk bijvoorbeeld aan reanimatie-
vaardigheden die zijn opgedaan in een EHBO-cursus) worden misschien 
maar zelden gebruikt, en mogelijk ook pas na een langere periode. Hoe lan-
ger het duurt voordat het geleerde wordt toegepast, hoe moeizamer de 
transfer vermoedelijk verloopt. Het tijdsaspect is bij transfer dus van be-
lang.

Bij de tweede dimensie gaat het om het toepassen in de juiste werksituatie 
van de nieuw opgedane kennis en vaardigheden. Soms komt die werksitu-
atie (vrijwel) geheel overeen met de situatie waarin is geleerd, en is er min 
of meer sprake van replicatie van datgene wat is geleerd. Denk bijvoorbeeld 
aan instructie voor het werken met een bepaalde machine en het daadwer-
kelijk werken daarmee. In dat geval spreken we van nabije transfer: near 
transfer.
Naarmate de werksituatie waarin het geleerde kan worden toegepast meer 
afwijkt van de situatie waarin het is geleerd, spreken we van zogenaamde 
verre transfer: far transfer. Daarbij kan het gaan om een geheel andere  
situatie, maar ook over langere tijd na afloop van het leertraject (zie Gick & 
Holyoak, 1987). Gezien het voorgaande hanteren we in dit boek de volgen-
de definitie van transfer: transfer is het vermogen van medewerkers om 
kennis en vaardigheden die in een situatie (bijvoorbeeld het leertraject) zijn 
verworven op elk relevant moment in nieuwe situaties (bijvoorbeeld op de 
werkplek) effectief te kunnen toepassen (zie Broad & Newstrom, 1992;  
Nijman, 2004; Kneppers, 2007).

§  13.2 Redenen om in transfer te investeren

Hoewel het eenvoudig lijkt om geleerde kennis en vaardigheden van een 
leertraject toe te passen in de alledaagse werkroutines, blijkt transfer in 
de praktijk tegen te vallen. Daarom is het belangrijk te investeren in trans-
fer zodat de kans van toepassing van het geleerde in de werkpraktijk wordt 
vergroot. Het investeren in transfer heeft verschillende functies.
• Verbinding van leren en werken. Een leertraject is een onderdeel van het 

totale leerproces. Door te investeren in transfer stopt het leren niet na 
het leertraject, maar krijgt het een vervolg op de werkplek. Wanneer 
vooraf wordt nagedacht over transfer kunnen leren en werken in het  
ontwerp nog meer met elkaar verbonden worden.

Transfer



 TRANSFER 415

13

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

• Bijsturing. Zoals in het vorige hoofdstuk al is vermeld heeft evalueren op 
niveau 1 (tevredenheid van de deelnemer) een voorspellende waarde 
voor de toepassing in de praktijk. Ook kan aan het einde van een leer-
traject blijken dat de leeruitkomst op niveau 2 niet overeenkomt met de 
vooraf gestelde doelen. De kans is groot dat dan de leeropbrengsten  
(niveau 4) niet gehaald worden, omdat de toepassing in de praktijk  
(niveau 3) achterblijft. Aandacht voor transfer kan ervoor zorgen dat er 
alsnog kan worden bijgestuurd, waardoor in de praktijk een grotere toe-
passing gerealiseerd kan worden.

• Vergroting van motivatie. Een andere functie van transfer is dat het de 
motivatie van medewerkers en leidinggevenden vergroot door blijvend 
aandacht te geven aan het geleerde.

• Bijdrage aan het resultaat. Door te investeren in een goede transfer kan 
verbetering van de individuele prestatie toenemen en daarmee wordt  
de mate waarin een leertraject heeft bijgedragen aan de organisatie-
doelstelling vergroot. Aansluitend hierop draagt dit weer bij aan een  
positievere ROI.

• Vergroting van leergierigheid bij volgende leertrajecten. Als de resultaten 
na een leertraject in de praktijk uitblijven, dan heeft dit effect op de mo-
tivatie om te leren, waardoor de kans op enthousiasme en energie voor 
een volgend leertraject kan dalen. Als medewerkers ervaren dat de ge-
leerde kennis en vaardigheden leiden tot succesvolle wijzigingen in het 
werk en concrete resultaten, dan zien we dat de leergierigheid bij vol-
gende leertrajecten vergroot is.

§  13.3 Redenen om niet in transfer te investeren

In de L&D-praktijk zien we ook dat organisaties er (bewust) voor kiezen om 
niet te investeren in transfer. De meest voorkomende argumenten daarvoor 
zijn de volgende:
• De kosten van transferbevorderende maatregelen zijn hoger dan de baten.
• Leidinggevenden nemen het principiële standpunt in dat zij geen rol heb-

ben in het bevorderen van transfer, maar dat deze verantwoordelijkheid 
voor 100% bij de medewerker ligt, of dat de begeleidende taak die nodig 
is om transfer te bevorderen een taak is van de L&D-afdeling.

• Leidinggevenden zien hun verantwoordelijkheid in het bevorderen van 
transfer wel, maar weten niet hoe ze die rol in praktisch opzicht in hun 
werk moeten uitvoeren.

• De organisatie ziet investeren in transfer als te tijdrovend.
• Het meest gehoorde argument is echter dat transferresultaten tegenval-

len. Er wordt beweerd dat slechts 10% van datgene wat in formele leer-
trajecten is geleerd wordt toegepast op de werkplek. Dit kwam oor-
spronkelijk door de speculatie van Georgenson (1982) en het bleef de 
transferliteratuur maar achtervolgen (Ford et al., 2011), terwijl dit per-
centage helemaal niet is gebaseerd op enig wetenschappelijk onderzoek 
(Saks, 2001). Diverse empirische studies laten betere transferresulta-
ten zien (Tonhäuser & Büker, 2016; Farrington, 2011), waaronder de 
studies van Wexley & Latham (2002) en Saks & Belcourt (2006), waar-
uit blijkt dat ruim 60% van het geleerde in een leertraject direct na af-
loop werd toegepast door medewerkers. Zij zagen overigens wel dat een 
jaar na deelname aan een leertraject dit percentage daalde naar 34%.
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Wij gaan ervan uit dat er bij inzet van leertrajecten altijd aandacht moet zijn 
voor transfer en transferbevorderende maatregelen om de toepassing in de 
praktijk (evaluatieniveau 3) te vergroten. Investeren in transfer levert een 
cruciale bijdrage aan het succes van een leertraject en er is in de weten-
schappelijke literatuur over transfer een sterke consensus dat het geleerde 
in een leertraject niet automatisch tot verbeteringen van prestaties leidt 
(Barnard & Jacobs, 2007). Hierna gaan we verder in op deze transferonder-
zoeken en de modellen die hieruit voortgekomen zijn.

§  13.4 Transfermodellen

Het begrip transfer werd voor het eerst genoemd in het werk van Thorndike 
& Woodworth uit 1901. Via een serie experimenten wisten zij aan te tonen 
dat transfer van het geleerde naar toepassing in het werk minder groot was 
dan men dacht. In het algemeen dacht men toen namelijk dat ‘het ontwik-
kelen van geestelijk vermogen automatisch leidt tot transfer’. Thorndike & 
Woodworth presenteerden ‘de theorie der identieke elementen’, die inhoudt 
dat een bepaalde werktaak alleen beter uitgevoerd werd na een leertraject 
als deze werktaak elementen had die erg leken op de elementen die tijdens 
het leertraject in de oefensituatie werden gebruikt.

Op het werk van Thorndike werd door veel onderzoekers met diverse model-
len voortgebouwd. Het waren echter Baldwin & Ford die in de jaren 80 
transfer op de agenda van de wetenschappelijke literatuur zetten. Zij orden-
den alle belangrijke empirische studies naar transfer in een overzichtsarti-
kel (Baldwin & Ford, 1988). Op basis van hun literatuuronderzoek kwamen 
ze tot een model om transfer te begrijpen en te onderzoeken (zie figuur 
13.1). In dit model worden drie categorieën onderscheiden die van invloed 
zijn op leerresultaten en de mogelijke toepassing in de werksituatie. De re-
sultaten van een leeractiviteit worden in het model gedefinieerd als datge-
ne wat door de deelnemer geleerd is tijdens de leeractiviteit en de periode 
dat de deelnemer zich de leerresultaten nog herinnert en deze kan toepas-
sen (retention). De beïnvloedende factoren zijn:
1 deelnemerskenmerken, zoals aanleg, intelligentie, bekwaamheid en po-

tentiële capaciteiten, motivatie en persoonlijkheid van de deelnemers;
2 kenmerken van het leertraject, zoals leerinhoud, didactische en leerthe-

oretische principes, opdrachten, oefeningen en feedback;
3 kenmerken van de werksituatie, zoals toepassingsmogelijkheden, onder-

steuning en begeleiding van het management en van de collega’s. Deze 
ondersteuning kan immaterieel zijn (sociale steun, steun van manage-
ment en collega’s) of materieel (tijd, financiële beloning, materialen).

In het model wordt aangegeven dat de leerresultaten van het leertraject  
afhankelijk zijn van deze drie categorieën. Ten aanzien van de kenmerken 
van de deelnemers en die van het leertraject is dit heel goed verklaarbaar, 
maar voor kenmerken van de werkomgeving ligt dit anders. Baldwin en Ford 
gaan ervan uit dat de deelnemers tijdens het leertraject al verwachtingen en 
voorstellingen hebben over de mogelijke toepasbaarheid van het leertraject 
in hun eigen werkomgeving. Dit is echter meestal niet reëel en vaak ook niet 
mogelijk. Wanneer er geen directe relatie bestaat tussen leertraject en werk-
situatie, zal dit een negatieve invloed hebben op motivatie en enthousiasme 
van de deelnemers bij het participeren in het leertraject. In het model wordt 
deze relatie weergegeven met de begrippen generalisation en maintenance.



 TRANSFER 417

13

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

Het model van Baldwin & Ford en de daarin onderscheiden aspecten van 
transfer, zijn de aanleiding en de basis voor veel transfermodellen en trans-
feronderzoeken. In tabel 13.1 zijn enkele bekende transfermodellen op een 
rij gezet, inclusief een korte toelichting op het model.

TABEL 13.1 Overzicht van transfermodellen

Transfer
modellen

naam model eigenaar Toelichting model

Transfer of Training:  
Action-Packet  
Strategies

Broad & Newstrom 
(1991)

Een matrix van negen velden met transferbevorderende 
maatregelen (action-packet strategies), waarbij op de X-as 
een verdeling in drie perioden staat: voorafgaand aan, tij-
dens en na een leertraject. Op de Y-as staan drie spelers 
die van belang zijn bij transfer: de medewerker, de leiding-
gevende en L&D. Voorbeeld: in het veld ‘voorafgaand aan 
het leertraject’ (X-as) met ‘L&D als speler’ (Y-as) staat als 
een van de transferbevorderende maatregelen: ‘het vooraf 
verzorgen en verspreiden van een duidelijke en volledige 
omschrijving en informatie over de cursus’.

Alternative  
Perspectives on the 
Transfer of Learning

Lobato (2006) De focus ligt op de social organization van transfer: de  
begeleiding door leidinggevenden en de ondersteuning door 
collega’s tijdens het realiseren van nieuwe vaardigheden op 
de werkvloer. Daarnaast noemt Lobato de psychological 
context en de temporal context van transfer.

Five Moments of Need Mosher &  
Gottfredson (2010)

Het moment van transfer hangt samen met het moment 
waarop toepassing van het geleerde nodig is. Digitalisering 
komt in de deze periode op en zorgt ervoor dat cognitieve 
transfer gemakkelijker te realiseren is vanwege snellere  
performance support op de werkvloer. In ‘2 clicks or 10  
seconds’ kan via digitale tools en apps de gewenste in-  
formatie meteen wordt opgezocht op de werkplek.
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naam model eigenaar Toelichting model

Transfer: what really 
matters

Grossman & Salas 
(2011)

In hun transfermodel maken Grossman & Salas een schema 
met training inputs en training outputs en daarnaast een rij 
met transfer conditions. Hierin zijn kenmerken van de mede-
werker (zelfvertrouwen, intelligentie) en kenmerken van het 
leertraject (realistische oefeningen) te herkennen.

High Impact Learning 
that Lasts (HILL)

Dochy et al. (2015) Dit model gaat uit van zeven bouwstenen die nodig zijn om 
transfer waar te maken:
1 urgentie, hiaat & probleem
2 zelfmanagement & learner agency
3 coöperatie, interactie & coaching
4 hybride leren
5 actie & kennisdeling
6 flexibele leerruimte
7 assessment

Dynamic Transfer  
Model

Blume et al. (2017) In dit model is te zien dat iemand (mede op basis van indi-
viduele en contextuele factoren) er na een training voor 
kiest zijn werkgedrag op een bepaalde manier aan te pas-
sen. De tijdsdimensie speelt in dit model een belangrijke 
rol: transfer moet niet als een eenmalig product worden ge-
zien, maar juist als een proces van (leren) toepassen, dat 
uit verschillende stadia bestaat. In die zin is het transfer-
proces ook te zien als een leerproces op zich: een proces 
waarin iemand bijvoorbeeld leert welke situaties geschikt 
zijn voor toepassing, en over de gevolgen die deze toepas-
sing kan hebben.

§  13.5 Het transferproces en transferbevorderende en 
-belemmerende factoren

Uit de beschrijvingen van de verschillende transfermodellen in de vorige 
paragraaf is duidelijk geworden dat het transferproces bestaat uit drie fa-
sen: het voortraject waarin de leeractiviteit ontworpen, georganiseerd en 
gecommuniceerd wordt naar betrokkenen, het leertraject zelf, en ten slotte 
het natraject waarin het geleerde in de werksituatie toegepast moet wor-
den (zie figuur 13.2).

FIGuuR 13.2 Model voor het transferproces

Transfer-
bevorderende
factoren

Voortraject (de
ontwerpfase)

Transfer-
belemmerende
factoren

Transfer-
bevorderende
factoren

Tijdens het
leertraject

Transfer-
belemmerende
factoren

Transfer-
bevorderende
factoren

Natraject (op de
werkplek)

Transfer-
belemmerende
factoren

Transferproces

TABEL 13.1 Overzicht van transfermodellen (vervolg)
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Ook is duidelijk geworden dat in alle fasen van het transferproces de trans-
fer belemmerd of bevorderd kan worden door allerlei factoren. Sinds het 
onderzoek van Baldwin & Ford (1988) zijn niet alleen méér transfermodel-
len ontwikkeld en toegepast, maar is er ook veel wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar factoren die transfer bevorderen of belemmeren (o.a. 
Blume et al., 2010). In een omvangrijk Angelsaksisch onderzoek, uitge-
voerd door Tonhauser & Büker (2016), is vele tientallen jaren onderzoek 
naar transfer geanalyseerd om de meest bepalende wetenschappelijk  
bewezen factoren voor transfer te identificeren. Deze zogenaamde meta-
studie leert ons dat er elf factoren zijn die een bewezen (positieve of nega-
tieve) impact hebben op transfer. Deze factoren zijn ingedeeld op het  
niveau van de organisatie, de leersituatie en de individuele medewerker. 
We lichten deze elf factoren hierna toe.

Organisatie
Op dit niveau zijn factoren genoemd die binnen organisaties zorgen voor 
een positief en constructief transferklimaat. Het gaat hierbij om:
1   sociale steun: steun van collega’s en supervisors en het ontvangen 

van feedback op het (nieuwe) handelen;
2   structurele en organisatorische omstandigheden op de werkplek: een 

stimulerende, mensgerichte, resultaatgerichte en door kwaliteit gedre-
ven organisatiecultuur, een leercultuur die fouten maken stimuleert en 
niet afstraft, praktische mogelijkheden om het geleerde in de praktijk 
te brengen en werktaken met grote variatie.

Leersituatie
Op dit niveau geldt dat er transferbevorderende maatregelen nodig zijn 
voorafgaand aan, tijdens en na de leeractiviteit.
3   In het voortraject is de inzet van e-learning of video’s effectief om de 

motivatie van medewerkers te ‘boosten’ en te laten zien dat de aanko-
mende training van toepassing is op de eigen situatie en dat, door het 
eigen gedrag aan te passen, de werksituatie kan veranderen.

4   Tijdens de trainingssituatie is het belangrijk om praktisch toepasbare 
leercontent en oefeningen te presenteren die lijken op de werksituatie, 
leerdoelen expliciet te communiceren en deelnemers te laten merken 
wat er fout gaat in het werk als zij het geleerde niet toepassen (error 
management). Ook het actief simuleren van nieuw werkgedrag tijdens 
de leersituatie bevordert transfer (behavior modelling training).

5   In het natraject is het erg effectief om een strategie te hebben om te-
rugvallen in oud en ongewenst gedrag te voorkomen en te ontmoedi-
gen (relaps strategy).

Individu
Op dit niveau gaat het om:
6   motivatie van de deelnemer aan een leeractiviteit: om te leren, om te 

trainen en vervolgens om het geleerde in de praktijk te brengen;
7   goede beheersing van cognitieve vaardigheden als schrijven en lezen 

hebben een positieve invloed op de motivatie van deelnemers aan een 
leeractiviteit om het geleerde in de praktijk te brengen;

8   factoren die de wilskracht van een deelnemer aan een leeractiviteit be-
palen, zoals de mate van zelfvertrouwen, zelfdiscipline en discipline;

Transfer
bevorderende  
maatregelen
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9    persoonlijkheidskenmerken als gewetensvol zijn, bereid zijn om te ex-
perimenteren en extraversie hebben een positief effect op transfer. 
Kenmerken als angst voor nieuwe en onverwachte situaties, introver-
sie, emotionele instabiliteit en een neurotisch karakter staan transfer 
in de weg;

10 de verwachting bij de deelnemer dat een leeractiviteit hem persoonlijk 
iets oplevert en de verwachting dat de leeractiviteit voor het werk rele-
vant is, leiden tot een goede transfer;

11 doelgerichtheid bij de deelnemer aan een leeractiviteit; dit heeft de-
zelfde impact op transfer als een goede motivatie.

Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar transfer en transferbevorderen-
de maatregelen, om meer inzicht en grip te krijgen op het rendement van le-
ren in de Nederlandse (of Rijnlandse) L&D-praktijk (Van den Ouden et al., 
2016). De onderzoeksvraag was: wat zijn factoren die ervoor zorgen dat de 
transfer van leren naar de werkplek lukt? Het onderzoek bestond uit het 
raadplegen van wetenschappelijke literatuur over transfer, interviews met 
leerexperts (trainers, coaches, programmaontwikkelaars), cursisten, HR-ma-
nagement, algemeen management en de klanten van organisaties die leersi-
tuaties hadden ingekocht en toegepast. Dit onderzoek heeft geleid tot zeven 
factoren die ‘de black box van leren naar presteren’ veel transparanter en 

l&Dpraktijk
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FIGUUR 13.3  Model: Zeven succesfactoren voor transfer

Bron: Van den Ouden et al., 2016



 TRANSFER 421

13

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

dus beïnvloedbaar maken. Deze factoren zijn verwerkt in het 7 succesfacto-
ren voor transfermodel en zijn gekoppeld aan al bekende transferbevorde-
rende factoren uit andere modellen (zie figuur 13.3). Daarnaast heeft dit mo-
del de kracht van de technologie in het proces van transfer geïntegreerd.

De wielvorm van het model is heel bewust gekozen, omdat transfer wordt 
beschouwd als een continu draaiend wiel, bestaande uit zeven ‘deelwie-
len’. Hoe meer ieder wiel draait, dus hoe beter bijvoorbeeld stakeholders 
zijn betrokken of technologie is geïntegreerd, hoe groter de blijvende pres-
tatieverbetering na de leeractiviteit op de werkvloer is. Het gaat om de vol-
gende zeven factoren:
1 stakeholders: er is afstemming en commitment onder stakeholders voor 

een ontwikkeltraject;
2 context: het ontwikkeltraject richt zich op een concrete verandering in de 

werksituatie;
3 integratie: de concrete verandering kan op het werk worden toegepast;
4 motivatie: de medewerker wil de concrete verandering toepassen op het 

werk;
5 intensiteit: het ontwikkeltraject stimuleert frequent en op verschillende 

manieren over een langere periode tot transfer;
6 sociaal: de medewerker wordt geholpen, herinnerd en gemotiveerd door 

zijn sociale omgeving;
7 technologie: het ontwikkeltraject is efficiënter en effectiever gemaakt 

door technologische ondersteuning in de vorm van apps en reminders.

stakeholders
Stakeholders zijn essentieel bij het evalueren, maar ook voor transfer zijn 
stakeholders belangrijk. Sterker nog, de transfer wordt vergroot als stake-
holders actief betrokken zijn voor, tijdens en na het leertraject. Onder sta-
keholders verstaan we directie en management. Het gaat bij stakeholders 
om de spelers die direct verantwoordelijk zijn voor de organisatiedoelen. 
Diverse onderzoeken laten zien dat een positieve en betrokken houding 
van stakeholders ertoe leidt dat een groter aantal geleerde taken wordt 
toegepast (Blume et al., 2017; Baldwin & Ford, 1988).

Deze betrokkenheid start al voorafgaand aan een leertraject, door uitleg te 
geven aan de medewerkers over de beoogde doelstelling van de leeractivi-
teit. Als directieleden uitleggen waarom dit beoogde doel gehaald moet 
worden, creëren zij een sense of urgency, waardoor deelnemers aan het 
leertraject een grotere bereidheid tonen voor toepassing in de praktijk. 
Daarnaast geldt dat hoe duidelijker een medewerker voelt wat zijn invloed 
is op bijvoorbeeld een KPI (10% minder klachten) en wat de consequenties 
zijn voor de klanttevredenheid en de salesresultaten als hij deze KPI (niet) 
haalt, des te meer betrokken hij zal zijn om het geleerde in gewenst gedrag 
in zijn werk toe te passen.

Tijdens het leertraject zien we dat als stakeholders deelnemers ondersteu-
nen (door bijvoorbeeld bij de kick-off te helpen met het formuleren van  
leerdoelen), dat de transfer dan ook toeneemt. Een manager wordt op deze 
wijze actief betrokken bij het traject en kan een deelnemer later gerichter 
feedback geven, aanmoedigen en deze helpen herinneren aan de link tus-
sen het organisatiedoel en zijn werktaken.

Sense of  
urgency
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Na het leertraject hebben stakeholders een cruciale rol om deelnemers te 
helpen met mogelijkheden om het geleerde in het werk te blijven toepassen.
Hieronder vallen het creëren van voorwaarden en het wegnemen van even-
tuele bottlenecks, zoals dagelijkse werkdruk.

Context
In paragraaf 13.1 werd de dimensie ‘nabije transfer’ toegelicht. Hoe duide-
lijker het leertraject zich focust op de juiste context (zoals een concrete ge-
wenste verandering in een werksituatie), des te groter is de kans op een 
succesvolle transfer. De deelnemers weten dan namelijk welke specifieke 
situatie in het werk veranderd dient te worden. Onder de factor context ver-
staan we dus dat de situatie in de leeromgeving zoveel mogelijk moet over-
eenkomen met de echte werkpraktijk.

Voorafgaand aan het leertraject kan dit gedaan worden door iets eenvou-
digs − zoals de titel van een leertraject − contextgebonden te maken. Een 
leertraject heet dan niet ‘Agressie & Geweld’, maar bijvoorbeeld ‘Effectief 
handelen bij agressieve en gewelddadige patiënten’. Hierdoor is de context 
en het beoogde resultaat voor deelnemers meteen duidelijk. De verande-
ring die verwacht wordt van een deelnemer wordt vermeld in de titel van 
het leertraject.

Tijdens een leertraject dient het werk van de deelnemer zoveel mogelijk te-
rug te komen in het leertraject. Denk aan eigen casussen of voorbeelden 
die over het eigen dagelijks werk dienen te gaan. De experimenten die tus-
sentijds geoefend kunnen worden in het werk moeten ook zo dicht mogelijk 
aansluiten bij de taken die de werknemer daadwerkelijk heeft. Door de  
eigen context centraal te zetten wordt het leren persoonlijk gemaakt, en 
daarmee wordt de kans op transfer vergroot.

Ook na het leertraject is aandacht voor de context van het werk nodig. De 
werkomstandigheden van een deelnemer kunnen namelijk soms net iets  
afwijken van wat hij geleerd heeft tijdens het leertraject. Niet alle uitzonde-
ringen kunnen in een leertraject aan bod komen. Door het faciliteren in per-
formance support (apps of andere tooling) wordt er ‘at the moment of need’ 
(zie Mosher& Gotfredson 2021, The Five Moments of Need, A performance-
first approach) ondersteuning geboden die relevant is in de huidige context.

Integratie
Een derde succesfactor waarmee transfer vergroot kan worden is integratie.
In de Angelsaksische literatuur wordt hiervoor de term spacing gebruikt: 
het door de tijd heen op gepaste momenten werken aan transfer. Uit onder-
zoek van Laker (1990) is gebleken dat tijd een belangrijke dimensie voor 
transfer is. Ook in de hedendaagse breinliteratuur wordt het belang van tijd 
in de vorm van herhaling onderstreept. Het duurt ongeveer veertig dagen 
voordat er een nieuw neuraal netwerk in ons brein is aangelegd. Dit is dus 
de periode waarin we het nieuwe gedrag moeten blijven oefenen na de trai-
ning (Van Dinteren, 2012). Transfer speelt hierop in. Hoe beter de herse-
nen iets onthouden, hoe groter de kans is dat deelnemers het geleerde 
toepassen en blijven toepassen. In het voortraject en bij de ontwerpfase is 
het daarom van belang om goed na te denken over de integratie van tijd: 
verdeel leertijd optimaal, bijvoorbeeld door middel van leerchunks.

performance 
support

leerchunks
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Tijdens en na het leertraject moet er tijd zijn om het geleerde te oefenen 
en de gedragsverandering te ervaren. Denk hierbij aan reflectietijd om te 
reflecteren op opgedane ervaringen en eigen gedachten daarover of intervi-
sie. De kracht van herhaling na het leertraject versterkt de transfer. Het 
helpt als een deelnemer er regelmatig aan herinnerd en aangemoedigd 
wordt (bijvoorbeeld via technologie of zijn sociale omgeving) dat hij bezig is 
het nieuwe gedrag in te slijten door regelmatige oefening.

Motivatie
De grondleggers van onderzoek naar transfer, Baldwin & Ford (1988), 
noemden motivatie als een van de belangrijkste factoren van succesvolle 
transfer. Ook in subparagraaf 12.3.2 werd al beschreven dat het resultaat 
uit de evaluatie over de tevredenheid van de medewerker over een leeracti-
viteit een belangrijke voorspeller vormt voor toepassing in de praktijk. Op 
dit niveau is inzicht verkregen in de motivatie van de medewerker om de 
concrete verandering in het werk toe te passen.

Zowel voor, tijdens als na het leertraject is het van belang om de motivatie 
van deelnemers steeds te stimuleren. Kaufman & Ploegmakers (2012) 
noemen dit ‘afstemmen op het favoriete radiostation van de deelnemers, 
de WIIIFM: What Is In It For Me’.

Uit het eerdergenoemde onderzoek van Van den Ouden et al., 2016, bleek 
ook dat deelnemers op lange termijn gemotiveerd bleven en bereid waren 
om het geleerde te blijven toepassen, omdat zij zagen welke concrete ver-
betering het voor hen opleverde en dat zij hiervoor waardering kregen. Rap-
portages met vorderingen of bereikte mijlpalen helpen om de motivatie 
vast te houden. Het vieren van successen geeft een deelnemer aandacht 
voor zijn inspanning en waardering voor zijn resultaten. Deze trots werkt 
motiverend om door te blijven gaan met toepassen. In de casus aan het 
eind van dit hoofdstuk is een aantal voorbeelden genoemd waarmee dit te 
stimuleren is. Tot slot blijkt ook dat beloningen voor het toepassen van het 
geleerde de motivatie van de deelnemers verhogen en zo de transfer-
uitkomsten positief beïnvloeden (Noe & Schmitt, 1986).

Intensiteit
Als blijkt uit evaluatie van de tevredenheid of de leerresultaten dat de re-
sultaten niet behaald zijn, dan kan er alsnog worden bijgestuurd. De mate 
of ‘intensiteit’ waarin dat gebeurt verschilt. Leren stopt dan niet na een 
tweedaags leertraject, maar gaat door totdat de transfer is gerealiseerd in 
de praktijk. Ook als blijkt dat de resultaten in de werkpraktijk achterblijven, 
dan kan bijsturing alsnog plaatsvinden. De intensiteit van transferbevorde-
rende maatregelen moet in dit geval toenemen en extra maatregelen zijn 
nodig. Zo zijn de volgende acties in te zetten:
• coaching van deelnemers op hun specifieke toepassingsbehoeften in 

het werk;
• intervisie door deelnemers, om casussen te bespreken die nog niet 

goed lukken in de werkpraktijk;
• supervisie, waarbij de manager of externe begeleider eigen ervaringen 

en hulp aanbiedt om toepassingen in de praktijk mogelijk te maken.

Transfer
bevorderende  
maatregelen
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sociaal
In paragraaf 13.4 werd Lobato genoemd. Hij benoemde de kracht van soci-
ale ondersteuning van de deelnemer om toepassing van het geleerde in de 
praktijk mogelijk te maken (Lobato, 2006). De sociale omgeving van een 
deelnemer omvat:
• directe collega’s op de eigen afdeling of collega’s binnen de organisatie 

die vergelijkbare gedragsveranderingen in de praktijk dienen te realise-
ren;

• vakgenoten buiten de eigen organisatie die vergelijkbare gedragsveran-
deringen als die van de medewerker in hun werk hebben gerealiseerd of 
willen realiseren;

• vrienden en familie die mentale ondersteuning kunnen bieden, door bui-
ten het werk (of zelfs tijdens het werk) een luisterend oor te bieden voor 
een medewerker of mee te denken over een werkvraagstuk.

Als een deelnemer zich sociaal gesteund voelt door de omgeving, dan 
draagt dit bij aan de transfer. Verschillende interventies zijn hiervoor in te 
zetten, bijvoorbeeld: ruim van tevoren de duur en de locatie vermelden, 
waardoor een deelnemer alle praktische zaken met betrekking tot zijn af-
wezigheid goed kan regelen. Na het leertraject zijn de sociale hulp van een 
trainer en collega-deelnemers vaak uit beeld. Het leren van en met elkaar 
op de werkvloer wordt dan belangrijk. Feedback en peer support van col-
lega’s is hierbij cruciaal. Als een medewerker na een leertraject wordt ge-
holpen, herinnerd en gemotiveerd door zijn sociale omgeving, dan heeft dat 
positieve invloed op de transfer (Holton, 1996).

Technologie
Van den Ouden et al., 2016 toonden aan dat dat leertrajecten die techno-
logie gebruikten een hogere transfer hadden dan leertrajecten waarbij dit 
niet het geval was. Ook uit de studie van Means et al. (2013) blijkt de 
kracht van technologie in relatie met transfer. Leertrajecten worden zelden 
zo perfect gepland dat de relatie tussen kennis, vaardigheden en oefenen 
in de praktijk optimaal is, stellen Arets & Heijnen (2014). Door technologi-
sche middelen zoals apps, digitale agenda-reminders, enzovoort, zijn er nu 
mogelijkheden om het toepassen van het geleerde te stimuleren.

Voorafgaand aan het leertraject dient dan de selectie van de juiste techno-
logische tooling plaats te vinden. Al voor en tijdens het leertraject kan deze 
technologie ingezet worden om de leeruitkomsten te vergroten. Na het leer-
traject heeft de technologie echter de grootste impact op transfer, bijvoor-
beeld door deelnemers via reminders te helpen herinneren aan belangrijke 
toepassingsmomenten in hun werk.

In de volgende casus worden de door Van den Ouden et al. (2016) onder-
scheiden transferbevorderende maatregelen toegepast in een praktijksitu-
atie. Het betreft de casus van de organisatie die een leiderschapsprogramma 
inzet om de motivatie en de klanttevredenheid te vergroten.

peer support

leeruitkomsten
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§  13.6 De rol van de manager bij transfer

Zoals uit het voorgaande inzicht over transfer blijkt, hebben de L&D-professi-
onal en de deelnemer aan een leeractiviteit allebei invloed op het bevorderen 
van transfer of bij het creëren van een transferklimaat. Ook het management 
heeft een belangrijke taak bij het nemen van maatregelen ter bevordering 
van de transfer. In de L&D-praktijk moet hiervoor meer aandacht zijn. Ook in 
de evaluaties komt heel frequent terug dat management te weinig betrokken 
is. Om die reden staan we in deze paragraaf extra stil bij de rol van de mana-
ger bij evaluatie.

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor transferbevordering 
door het management wordt in het volgende kader een overzicht gegeven 

CAsus

Transferbevorderende maatregelen leertraject 
Excelleren in leiderschap

In hoofdstuk 12 is een casus van het leertraject ‘Excelleren in leider-
schap’ gepresenteerd en is beschreven op welke wijze dit leertraject ge-
evalueerd is. Daarnaast is er in deze casus aandacht geweest voor trans-
ferbevorderende maatregelen voorafgaand aan, tijdens en na het 
leertraject.

In figuur 13.4 zijn deze maatregelen beschreven, geordend naar de door 
Van den Ouden et al., 2016 geïdentificeerde zeven succesfactoren voor 
transfer: stakeholders, context, integratie, motivatie, intensiteit, sociaal 
en technologie.

Stakeholders Context Integratie Motivatie Intensiteit Sociaal Technologie

Ontwerplab van 2 uur met 
directie voor hoofdlijnen 
waarin het 

aangescherpt. Ieder 
directielid heeft een eigen 
KPI aan dit traject 
verbonden.
Akkoord op uitgewerkt 
ontwerp en evaluatieplan 
door directie.
Gezamenlijke kick off  
met directie en 
leidinggevenden waarin 
het belang van het traject 
wordt onderstreept.
Manager vulde ook de 
competentiescan in voor 
deelnemer.
Tijdens het traject waren 
er bila’s afgesproken 
waarin directie de 
leidinggevende hielp met 
focus houden op het eigen 
leerdoel en de link met de 
(eigen) KPI te behouden.

Inspirerend en passend 
logo bij titel 'excelleren 
in leiderschap'. In alle  
communicatie-uitingen 
komt dit logo terug.
Trainers hebben 
meegelopen in de 
praktijk en op basis 
hiervan zijn de 
oefeningen voor de 
training geschreven.
Werkvormen zijn 
aansluitend gemaakt 
aan de context van de 
organisatie. 
Bijvoorbeeld feedback 
van medewerkers uit 
het Medewerker
Tevredenheid Onderzoek
(MTO) zijn verwerkt 
in de oefeningen.

Leertijd is gespreid:
Theorie wordt 
aangeboden d.m.v. 
E-learning vooraf.
Oefenen wordt gedaan 
in de 6 modules van 1 
dag verdeeld over 12 
maanden.
Toepassing in de 
praktijk wordt gedaan 
aan de hand van een 
actieplan met 
opdrachten.
De deelnemer heeft in 
zijn werktijd korte 
momenten gepland om 

gedrag: wat lukt al in de 
praktijk om te oefenen, 
wat heb ik nog nodig 
om het nieuwe gedrag 
nog regelmatiger te 
oefenen in mijn eigen 
werk?

Competentiescan stond 
tijdens de modules 
centraal zodat er 
gewerkt werd aan de 
eigen ontwikkelpunten.
Tijdens het 
leertraject werden 
kleine vorderingen en 
mijlpalen die behaald 
werden, besproken. 
Afsluitende borrel om  
het succes te vieren 
waarin concreet de 
resultaten getoond 
werden. Waardering 
stond tijdens deze 
borrel centraal. Zo 
stond de directie bij de 
opening om deelnemers 
persoonlijk te bedanken 
voor de inzet en een 
glas champagne te 
overhandigen. 

Op basis van de evaluatie 
werd geconstateerd dat 
een groot deel van de 
deelnemers niet van plan 
was om de eigen 
leidinggevende actief te 
betrekken. Op basis 
hiervan hebben 
leidinggevenden gevraagd 
om extra tijd voor het 
bespreken van de 
uitkomsten van de 
competentiescan en het 
actieplan na iedere 
module.

 
werd bekeken wat er per 
deelnemer nodig is om 
het gedrag te blijven 
tonen in de praktijk.  Voor 
sommige deelnemers is 
coaching afgesproken tot 
en met 3 maanden na het 
afsluiten van het 
leertraject. Andere 
deelnemers hadden meer 
baat bij intervisie.

 
van directie 
voorafgaand aan de 
module waarin ieder 
lid wat vertelt over 
een thema in relatie 
tot eigen ervaring. 
Tijdens het leertraject 
werd er met een app 
gewerkt waarin 
deelnemers reminders 
aan zichzelf konden 
instellen op tijdstippen 
van uitdagende 
momenten in het 
werk, bijvoorbeeld 
een presentatie aan 
bepaalde groepen. 
De digitale 
leeromgeving die werd 
gebruikt voor 
kennisvideo’s en als 
sociaal platform  is nog 
een jaar beschikbaar 
na het leertraject.

Op de agenda van het 
werkoverleg van MT’s
stond het thema van 
dat moment standaard 
op de agenda zodat er 
met collega’s gespard 
kon worden.
Buddysysteem zat in 
het leertraject.
Daarnaast werd aan 
iedere deelnemer 
gevraagd om met 
vakgenoten buiten de 
organisatie te 
bespreken hoe zij met 
dit thema omgingen. 
De lessons learned uit 
die gesprekken werden 
gedeeld tijdens het 
traject.

FIGUUR 13.4  Transferbevorderende maatregelen leertraject 'Excelleren in leiderschap'

Bron: Van den Ouden, 2016
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van mogelijke maatregelen zoals deze zijn opgenomen in het onderzoek 
naar transfermaatregelen van Broad & Newstrom (1992). Bij dit schema is 
de opmerking te plaatsen dat niet alle maatregelen die door managers be-
langrijk worden gevonden om transfer te bevorderen ook daadwerkelijk in 
de praktijk voorkomen of benut worden. Vooral de maatregelen 47 tot en 
met 74 vinden nog weinig toepassing in organisaties.

Overzicht van managementacties om transfer te 
bevorderen

Managementbetrokkenheid bij de ontwikkeling van het leertraject
1  Noemen van geschikte personen voor de ontwikkeling van het trai-

ningsprogramma
2 Participeren in de preview van het trainingsprogramma
3  Participeren in het vooraf informeren van managers over het trainings-

programma
4  Geven van standpunten/standaards over de gewenste uitwerking van 

het trainingsprogramma op de werkplek
5 Vastleggen voor welke personeelsgroepen de training bedoeld is
6  Instemmen met veranderde werktijden en afwezigheid van personeel 

om deel te nemen aan het programma
7 Bieden van faciliteiten voor het trainingsprogramma
8  Informeren van werknemers over de selectie voor het trainingspro-

gramma
9  Toestemmen in het gebruik van bedrijfsgegevens ten behoeve van de 

training
10 Participeren in een of meer trainingsbijeenkomsten
11 Ontmoeten van cursisten om te discussiëren over de toepassingsmo-

gelijkheden van het programma
12 Garanderen van salarisgevolgen na succesvolle implementatie van het 

trainingsprogramma
13 Voorkeursbehandeling voor cursisten die het programma hebben  

gevolgd
14 Toestaan van werkverandering voor cursisten nadat men terugkeert op 

de werkplek

Voorbereiding op de werkplek door managers, voorafgaand aan de training
15 Actief participeren in de vaststelling van trainingsbehoeften
16 Actief participeren in het ontwikkelen van onderwijsdoelen voor de  

training
17 Actief participeren in het ontwerp van het trainingsprogramma
18 Actief participeren in de selectie van ervaren personen, teamleiders en 

supervisoren als instructeurs of trainer
19 Instemmen met interne voortraining van instructeurs voor wat betreft 

de benodigde ontwerpen presentatievaardigheden
20 Selecteren van cursisten op basis van trainingsplannen voor iedere 

werknemer
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21 Bijdragen aan de ontwikkeling van criteria voor het selecteren van  
personeel voor de training

22 Bediscussiëren van trainingsplannen met vertegenwoordigers van  
belangrijke personeelsgroepen

23 Selecteren van cursisten volgens de opgestelde trainings- en  
loopbaanplannen

24 Inlichten van werknemers over deelname aan de training als een  
positieve actie

25 Overleggen met werknemers over de reden voor deelname en de  
selectie voor de training

26 Overleggen met werknemers over de resultaatverwachting na de  
training

27 Inlichten van de cursisten over de gevolgen voor de werktijd (ook voor 
thuis) die voortvloeien uit deelname

28 Toestaan van betrokkenheid van cursisten bij de opzet van de training
29 Zorg dragen voor vervanging van cursisten gedurende de training en  

inlichten van collega’s
30 Zorg dragen voor een geschikte trainingstijd gedurende de normale 

werktijd en niet in de eigen tijd van de cursist
31 Toestemmen in beoordeling en screening van de cursist voorafgaand 

aan de training door collega’s en managers, als basis voor de na-
meting van de training

32 Bekijken van onderwijsmaterialen op technische accuraatheid
33 Verzekeren van deelname van cursisten aan alle trainingsbijeenkom-

sten
34 Toestemmen van voorbereidingstijd voor de cursist om te kunnen  

deelnemen aan de training
35 Ondersteunen van de cursist (indien nodig) bij het uitvoeren van  

trainingsopdrachten op de werkplek
36 Toestemmen in doorberekening van kosten naar de werkunit

Ondersteuning gedurende de trainingsperiode
37 De cursist ontslaan van zijn reguliere verplichtingen gedurende de  

trainingsperiode
38 Opvullen van de taken van de cursist door een vervanger gedurende  

de trainingsperiode
39 Voorkomen van stagnaties of problemen door de tijdelijke afwezigheid 

van de cursist
40 Toestaan dat cursisten alleen die bijeenkomsten bijwonen die van be-

lang zijn of waar behoefte aan is
41 Toestaan dat terugkoppeling met de werkplek plaatsvindt gedurende 

de training en terugkeer op de werkplek voor oefening
42 Controleren op afwezigheid tijdens de training
43 Regelen vanuit de organisatie om ideeën en producten van cursisten in 

te zetten
44 Regelen vanuit de organisatie van informatie over het trainingspro-

gramma (mailing)
45 Participeren in een of meer trainingsbijeenkomsten
46 Verlenen van certificaten bij een succesvolle afronding van een training
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Relateren aan de werkplek
47 Bestuderen van gegevens over cursisten als ze zijn teruggekeerd op de 

werkplek
48 Helpen van cursisten om realistische doelen te stellen over gewenst 

functioneren op de werkplek
49 Plannen van assessmentprocedures om in te zetten na terugkeer op 

de werkplek
50 Uitproberen van manieren om pas geleerde vaardigheden toe te pas-

sen op de werkplek
51 Voorbereiden van de werkplek op de terugkeer van de cursist
52 Inplannen van een bijeenkomst met de cursist om gebruik van de vaar-

digheden door te spreken
53 Kiezen van gelegenheden waar cursisten nieuw geleerde vaardigheden 

kunnen leren hanteren
54 Onderbrengen van de cursist bij een werkleider of supervisor die een 

goed ‘model’ is en toepassing stimuleert
55 Aanbieden van een checklist aan de cursist om vorderingen bij te hou-

den
56 Bijhouden van coaching die aan de cursist geboden wordt op de werk-

plek
57 Gelegenheid geven om de cursistervaringen te laten delen met collega’s
58 Toewijzen van een werkplek aan de cursist waar hij veel kan samenwer-

ken met collega’s
59 Toewijzen van een ervaren collega die de cursist kan helpen of bijstaan
60 Belonen van een collega of coach voor het begeleiden van de cursist
61 Geven van een gedragschecklist voor de cursist om eigen vorderingen 

bij te houden
62 Toestemmen in bijeenkomsten voor cursisten, trainers en begeleiders 

over feedback
63 Wegnemen van werkdruk voor de cursist in de periode direct na de  

training

Follow up
64 Betrekken van de cursist bij werkgerelateerde beslissingen die te ma-

ken hebben met de nieuw geleerde vaardigheden
65 Houden van reguliere bijeenkomsten met de cursist over het werk
66 Toestemmen in reguliere bijeenkomsten voor cursisten om over hun  

toepassing op het werk te praten
67 Informeren van cursisten over verbeteringen in prestaties op de  

werkplek als gevolg van hun arbeid
68 Geven van positieve feedback over gewenste vaardigheidsniveaus
69 Herhaald melden van het goed hanteren van vaardigheden
70 Vragen van informatie aan anderen over het functioneren van de cur-

sist (op de hoogte blijven)
71 Zorg dragen voor een follow-upworkshop voor cursisten om over acties 

en plannen te praten
72 Geven van gelegenheid voor toepassingssessies voor minder vaak  

gebruikte vaardigheden en het bijhouden van het geleerde
73 Geven van informatie over toepassingen en gebruik
74 Laten rondgaan van een nieuwsbrief onder de cursisten om ideeën te 

laten circuleren en verbeteringen door te geven

Bron: gebaseerd op Broad & Newstrom, 1992
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§  13.7 Van transfer bevorderen naar werkplekleren

Transfer is meer dan ooit een belangrijk thema in de L&D-praktijk (Poell, 
2017, Tonhäuser & Büker, 2016). Botke (2016) benadrukt dat bij transfer-
metingen een goed onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillen-
de typen leerinterventies. De transfer van bijvoorbeeld soft skills trainingen 
verloopt anders dan die van een training projectmanagement. Zij adviseert 
bij het ontwerp van de training het transferaspect al te betrekken. Eén van 
de manieren daarvoor is om cursisten voorafgaand aan het ontwerp van 
een leerinterventie, alvast de eindtoets te laten maken. De scores op die 
eindtoets laten dan goed de kloof zien tussen wat men beheerst en wat 
men moet beheersen.

Recente ontwikkelingen benadrukken dat leertrajecten en de werkpraktijk 
niet meer van elkaar gescheiden moeten worden, maar juist met elkaar ver-
bonden (Arets et al., 2015). Het model 70:20:10 van Jennings is een goed 
voorbeeld van deze benadering (zie ook hoofdstuk 9: Instructional design). 
Jennings stelt dat het transferprobleem is ontstaan doordat leren en  
werken van elkaar gescheiden werden. In zijn optiek moeten we toe naar 
hybride leeromgevingen waarin het leren ingebed wordt in het dagelijks 
werken (Arets et al., 2015).

Ondanks de verschuiving van het leren op de werkplek blijft er in het model 
van Jennings nog steeds sprake van momenten van formeel leren en leren 
binnen een georganiseerde structuur zoals een leertraject. De werkplek 
biedt namelijk niet altijd de gelegenheid om samen met anderen (al dan 
niet collega’s) een nieuw gedragsrepertoire te onderzoeken of zich te ver-
diepen in een nieuwe ontwikkeling (Nijhof, 2006). Soms is het zelfs nood-
zakelijk om vaardigheden eerst los van de werkplek te oefenen in plaats 
van meteen in het werk zelf. Dit is bijvoorbeeld het geval in situaties op het 
gebied van veiligheid (training van piloten), situaties die te complex zijn om 
op de werkplek aan te leren (training van rampenbestrijding) of in situaties 
waarvoor je deskundigheid nodig hebt die je nog niet in huis hebt (training 
van een chirurg). Dan is er dus altijd aandacht nodig voor transferbevorde-
rende maatregelen, omdat transfer in het werk niet automatisch ontstaat 
vanuit het formele leren.

Soft skills  
trainingen

formeel leren
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Samenvatting

Transfer is:
het vermogen van medewerkers om kennis en vaardigheden die in een be-
paalde context zijn verworven effectief toe te passen op elk relevant mo-
ment in nieuwe contexten.

Transfer heeft tot doel om:
• te borgen dat het geleerde wordt toegepast in de praktijk
• prestatieverbetering te borgen
• te controleren of de beoogde doelen zijn behaald
• het ontwikkeltraject waar nodig bij te sturen
• resultaten van leren in de werkpraktijk aan te tonen en de motivatie van 

medewerkers en leidinggevenden te vergroten

Transferbevorderende of -belemmerende factoren zijn in te delen op het  
niveau van:
• de organisatie en de werkplek
• de leersituatie (voortraject, leertraject, natraject)
• de individuele deelnemer aan een leeractiviteit

Transferbevorderende maatregelen zijn volgens het ICM-model in te delen 
naar zeven dimensies:
1 stakeholders
2 context
3 integratie
4 motivatie
5 intensiteit
6 sociaal
7 technologie

De recente ontwikkeling in transfer is:
• integreren van transfer in het leertraject zelf, omdat de werkrealiteit 

snel verandert door technologische ontwikkelingen
• inrichten van de werkplek als leerplek
• gebruik van technologie (bijvoorbeeld apps en reminders) om transfer te 

stimuleren en te monitoren
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15 L&D-inkoopmanagement 475

16 Financieel management van L&D 509
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De rol van L&D is bij veel organisaties in beweging onder invloed van markt-
onwikkelingen en kostendruk, de invloed van technologie, personalisatie 
van leren en het verwachte tekort aan talent. Om de ambities uit het L&D-
beleid waar te maken is een optimaal ingerichte L&D-functie nodig. In deel 
3 van dit boek is daarom aandacht voor het management en de organisa-
tie van de L&D-functie: de propositie, positie en inrichting van L&D. Dit 3e 
deel van het boek heeft betrekking op de samenhang van en de coördina-
tie tussen de stappen en fasen in het model voor leren en ontwikkelen in 
organisaties (zie de figuur 0.4). ©
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1 De�niëren organisatiedoelen Holding/organisatie
als geheel 11 Realiseren organisatiedoelen

2 Formuleren beleidsplannen Divisie of
werkmaatschappij 10 Realiseren beleidsplannen

3 Analyseren werksituatie Afdeling, sectie
of businessunit 9 Meten effecten in het werk

4 Identi�ceren opleidingsnoodzaak Team of
werkeenheid 8 Evalueren leereffect

5 Ontwikkelen leertraject Individuele
medewerker 7 Evalueren leertraject

6 Uitvoeren
leertraject

Voortraject Uitvoeringstraject Natraject

FIGUUR 0.4  Deel 3 Management van de L&D-functie

In hoofdstuk 14 staan de propositie en positie van de L&D-functie cen-
traal, de L&D-strategie en hoe L&D zich optimaal kan positioneren en orga-
niseren. De inrichting van de L&D-afdeling is sterk aan verandering onder-
hevig, vooral onder invloed van de beschikbare leertechnologie en 
-systemen, soms is het daarvoor nodig diensten met een lage toegevoegde 
waarde uit te besteden of te outsourcen.  
Hoofdstuk 15 is gewijd aan L&D-inkoopmanagement. In toenemende mate 
is de L&D-afdeling intermediair tussen vraag en aanbod van leeroplossin-
gen en er wordt een beroep gedaan op het managen van dit inkoopproces.  
In hoofdstuk 16 wordt het L&D-beleidsproces uitgewerkt inclusief de finan-
ciële vertalingen ervan in budgetten. Er wordt stilgestaan bij de strategi-
sche plannings- en budgetteringscyclus, die ertoe leiden dat L&D over de 
nodige financiële middelen kan beschikken om haar plannen te realiseren. 
Ten slotte is hoofdstuk 17 het slotstuk van het deel over management van 
de L&D-functie. Het beschrijft het meten en rapporteren over leren in de 
vorm van L&D-analytics. Dit hoofdstuk behandelt de uitgevoerde L&D-in-
spanningen en de uit te voeren rapportage over een (niet) behaalde doel-
stelling.
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  435

14

14 
De L&D-organisatie en 
L&D-rollen
Eric Mooijman
Jan Rijken

14.1 De L&D-propositie: missie, visie en strategie van L&D
14.2 L&D-klanten, doelgroepen en stakeholdermanagement
14.3 De positie van de L&D-afdeling
14.4 Structurering en ontwikkeling van de L&D-organisatie
14.5 Evolutie van meester-gezel tot corporate university
14.6 De inrichting van de L&D-afdeling: werkprocessen en ondersteunende 

L&D-systemen
14.7 L&D-rollen en -competenties

In dit hoofdstuk staan de strategie, positionering en inrichting van de  
L&D-functie centraal. Deze worden sterk bepaald door de organisatorische 
context waarbinnen de L&D-afdeling zich bevindt. De rol van L&D is bij veel 
organisaties in beweging onder invloed van marktontwikkelingen en kosten-
druk, de invloed van globalisering en technologie, individualisering van le-
ren, het verwachte ‘kennisgat’ en het tekort aan talent. Op basis van deze 
factoren moet de L&D-functie vaak opnieuw worden ingericht en gepositio-
neerd binnen de organisaties. Voor het omzetten van uitdagingen in kan-
sen is een sterke profilering en professionalisering van L&D als functie 
noodzakelijk. In de 21ste eeuw is het essentieel dat L&D presteert in het 
tempo en de richting van de organisatie waarin het opereert. Het huidige 
en toekomstige profiel van de L&D-functie wordt beschreven aan de hand 
van drie kernelementen. Het eerste element is de L&D-propositie: waar 
staat de L&D-functie voor? Het tweede element is de positie van L&D en 
hoe deze wordt bestuurd. Het derde element is de inrichting van de L&D-
organisatie met de rollen, de functies en de daarbij behorende competen-
ties en de werkprocessen.
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§  14.1 De L&D-propositie: missie, visie en strategie  
van L&D

Uit onderzoek blijkt dat L&D het lastig heeft in deze tijd van verandering 
en transformatie. Slechts 44% van de multinationals geeft aan dat ze een 
effectieve corporate L&D-strategie hebben (Bersin, 2016). Een transfor-
matie en een structurele L&D-strategie zijn nodig om aan te sluiten bij de 
omgevingsveranderingen en om te voldoen aan de verwachtingen van de 
stakeholders en klanten. In het kader van deze transformatie is er tevens 
aandacht nodig voor enkele belangrijke processen voor de L&D-afdeling 
die later in dit boek behandeld worden: L&D-inkoopmanagement (hoofd-
stuk 15), financieel management (hoofdstuk 16) en Learning Analytics 
(hoofdstuk 17).

De L&D-afdeling kan zich positioneren door aandacht te besteden aan ten 
minste de volgende drie inrichtingsaspecten:
• De L&D-propositie en de daarmee verband houdende prestatie: Waar 

staat de L&D-functie voor? Wat is de toegevoegde waarde van L&D? 
Wie zijn de klanten van L&D? Welke diensten worden er geleverd en hoe 
wordt L&D gecommuniceerd?

• De positie van L&D: Waar is de L&D-functie opgehangen binnen de  
organisatie? Wat is het besturingsmodel en hoe is de L&D-functie geor-
ganiseerd? Hierbij wordt ook een historisch perspectief geboden van de 
evolutie van afdeling training tot corporate university.

• De inrichting van de L&D-afdeling in de zin van werkprocessen, systemen 
en kwaliteitsmodellen: Hoe organiseert de L&D-afdeling haar operatio-
nele, tactische en strategische processen? Welk deel van de activiteiten 
wordt zelf uitgevoerd en welk deel wordt uitbesteed?

In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de missie en visie van de 
L&D-afdeling en hoe de L&D-strategie kan worden ontwikkeld in aansluiting 
op de organisatiestrategie. Vervolgens komen de klanten en het diensten-
aanbod aan de orde en hoe deze te vertalen zijn naar werkprocessen en de 
inrichting van L&D. Naast klantverwachtingen hebben ook allerlei organisa-
tieveranderingen – bijvoorbeeld centralisatie, decentralisatie en de vorming 
van HR Shared Service Centers − invloed op de rol en positie van de L&D-
afdeling. L&D is daarom genoodzaakt zich voortdurend te bewijzen en zich-
zelf regelmatig opnieuw uit te vinden en te herpositioneren, zelfs als dat 
betekent dat de L&D-functie beter kan worden uitbesteed of geoutsourcet. 
De mate waarin L&D-afdelingen erin slagen om zich (proactief) te transfor-
meren, hangt sterk af van het aanpassingsvermogen van de afdeling, de 
flexibiliteit en professionaliteit van de medewerkers en de mate waarin er 
bij die L&D-afdeling sprake is van een klantgerichte en ondernemende  
cultuur. In dit hoofdstuk is daarom aandacht voor de traditionele en de 
nieuwe taken van de L&D-functie, voor de rollen en competenties van  
L&D-professionals, voor de L&D-werkprocessen en systemen. Ook komen 
veelvoorkomende organisatieveranderingen aan de orde die gevolgen heb-
ben voor de L&D-functie en -organisatie (Bartlett, 2003).

In de inleiding is aangegeven dat het van belang is om aandacht te hebben 
voor de L&D-propositie: waarom bestaat L&D en waar wil L&D naartoe? 
Een steeds belangrijker thema in het L&D-werkveld is het aantonen hoe 

l&Dpropositie
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L&D aansluit bij de organisatie en haar doelstellingen. Organisaties inves-
teren aanzienlijke bedragen in het leren en ontwikkelen van medewerkers en 
teams, en deze investeringen dienen een aantoonbare bijdrage te leveren 
aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De grote uitdaging voor 
L&D wordt nu om nauw aan te sluiten bij de organisatie en om haar missie, 
visie en strategie duidelijk te maken aan alle geledingen van die organisa-
tie. Indien er een structurele L&D-strategie met heldere doelstellingen 
wordt ontwikkeld, stelt dat L&D in staat om effectief en efficiënt te preste-
ren en haar eigen prestaties te evalueren.

In de literatuur bestaat een veelheid aan definities van de begrippen mis-
sie, visie en strategie. Wij sluiten aan bij de meest gebruikte terminologie. 
Deze begrippen zijn afkomstig van Robert Kaplan & David Norton (2008), 
de meest invloedrijke onderzoekers op dit gebied. De basis voor een  
strategie wordt gevormd door een missie en een visie. In het geval van 
L&D beschrijven missie en visie de bestaansreden van L&D en het ge-
meenschappelijk toekomstbeeld. Met andere woorden: wat wil L&D zijn? 
De vertaalslag vindt plaats via de L&D-strategie (de aanpak): hoe gaat L&D 
haar ambities uitvoeren? Dit leidt dan uiteindelijk tot concrete actieplannen 
met een planning van L&D-activiteiten voor alle relevante doelgroepen in 
de organisatie. De samenhang tussen de verschillende elementen van mis-
sie, visie en strategie hebben we geïllustreerd in tabel 14.1, inclusief L&D-
praktijkvoorbeelden.

TABEL 14.1 Uitwerking van de L&D-missie, -visie en -strategie

Missie Belangrijke vragen voorbeeld van een l&Dmissie

Waarom bestaat L&D?  
(Permanente opdracht)

Waartoe en waarom bestaat L&D?
Wat is de (unieke) L&D-identiteit?
Wat is het hoofddoel van L&D?
Voor wie bestaat L&D?

‘Als Rijksoverheid leren en ontwikkelen 
we om te komen tot een rechtvaardige, 
ondernemende en duurzame samenle-
ving’

visie Belangrijke vragen voorbeeld van een l&Dvisie

Wat wil L&D zijn en voor wie? Wat is het toekomstbeeld?  
Wat moet er bereikt worden?
Voor welke doelgroepen werkt L&D?

‘L&D levert duurzame en professionele 
ondersteuning in de ontwikkeling en 
accreditatie van medewerkers op alle 
niveaus van de organisatie gedurende 
iedere fase van hun loopbaan’

Strategie Belangrijke vragen elementen van een l&Dstrategie

Wat zijn de L&D-  
doelstellingen en -resultaten?
Hoe wil L&D haar  
doelstellingen realiseren?

Wat zijn de resultaten die L&D wil 
bereiken?
Hoe meten we die resultaten? 
Hoe willen we die resultaten bereiken?
Welke maatregelen gaan we nemen?
Welke verbeteracties gaan we  
uitvoeren?
Hoe gaan we hierover communiceren?

Doelen & meten: bijv. % gecertificeer-
de medewerkers  
Structuur: bijv. L&D-organisatie  
Middelen: bijv. L&D-budget en -techno-
logie
Processen: bijv. ontwerpprincipes voor 
leerprogramma’s

Zowel het zakelijke speelveld als het vakgebied is sterk aan verandering on-
derhevig en de verwachting is dat de snelheid van verandering in de komen-
de jaren verder zal toenemen. L&D is een strategische functie gericht op de 
integratie van de ontwikkeling van mensen als individuen met hun presta-
ties als teams en uiteindelijk als gehele organisatie. De L&D-activiteiten 

Missie
visie

Strategie
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richten zich tot de hele waardeketen van de organisatie: iedere medewerker 
op ieder niveau en in principe tijdens iedere fase van zijn loopbaan. Er is  
focus op het creëren en onderhouden van de organisatiecultuur en de ont-
wikkeling van zakelijke kerncompetenties, zoals leren leren, leiderschap, sa-
menwerken en innoveren. De grootste uitdaging voor L&D is misschien wel 
om een essentiële rol te spelen in het toekomstbestendig maken van een 
organisatie. Wil je als bedrijf een koppositie verwerven of behouden, dan 
moet je in staat zijn om talent te binden en te behouden. Een goed salaris 
bieden is niet meer voldoende; dat is door de concurrent snel en gemakke-
lijk te evenaren of te overtreffen. De mate waarin een organisatie zich kan 
onderscheiden van haar concurrenten en zich aantrekkelijk positioneert 
voor talentvolle medewerkers zit in de manier waarop zij deze persoonlijke 
en professionele ontwikkeling kan bieden (North & Kumta, 2015).

Parallel aan deze uitdagingen zien we een toenemende druk op L&D om  
efficiënter, effectiever en consistenter te ‘leveren’. Dit vraagt om een ge-
structureerde aanpak van planning, ontwerp en uitvoering van L&D: een ef-
fectieve L&D-strategie, bij voorkeur geformuleerd via een stappenplan zo-
als een L&D-strategiescan (Rijken & Van der Pool, 2017). De opbouw van 
de L&D-strategie moet een afgeleide zijn van de bedrijfsstrategie en onder-
nemingsdoelstellingen, en wint aan meerwaarde als er wordt ingespeeld op 
de eerdergenoemde fundamentele uitdagingen die (top)managers ’s nachts 
wakker houden, zoals het tekort aan talentvolle medewerkers. Succesvolle 
bedrijven onderzoeken voortdurend aan welke talentprogramma’s de orga-
nisatie behoefte heeft en welke L&D-interventies er nodig zijn om de be-
drijfsstrategie te realiseren. Bij bijna één derde (30%) van de Nederlandse 
organisaties met meer dan 200 werknemers geven HR-professionals aan 
dat ze geen duidelijke strategie hebben voor de opleiding en ontwikkeling 
van hun personeel. Ondanks die opvallende afwezigheid beseffen de be-
trokken HR-afdelingen wel dat ze op die manier allerlei strategische voorde-
len missen en 28% van de onderzochte organisaties meent dat hun organi-
satie eigenlijk een leerbeleid zou moeten hebben (L&D-monitor, 2021)

§  14.2 L&D-klanten, doelgroepen en 
stakeholdermanagement

Een L&D-afdeling of afdeling Opleidingen heeft vaak meer dan één klant-
groep, maar klantgroepen kunnen ook wegvallen of nieuwe kunnen zich aan-
dienen. Door zich voortdurend te richten op klanten, klantverwachtingen en 
klanttevredenheid kan de afdeling de juiste diensten en toegevoegde waar-
de leveren en de continuïteit van de afdeling waarborgen. De eerste stap 
daarbij is het samenstellen van een door de klant gewenst producten- en 
dienstenaanbod uit leertrajecten, opleidingsadvisering, coaching, beleid  
en/of andere vormen van dienstverlening. Dit aanbod wordt vaak vastgelegd 
in een zogenaamde L&D-catalogus, die kan worden ingezet bij de communi-
catie naar de klant of naar andere betrokkenen, zoals externe leveranciers. 
In tabel 14.2 zijn de meest voorkomende klantgroepen en stakeholders 
weergegeven met de toegevoegde waarde en de daarbij behorende produc-
ten en diensten die zij verwachten van de L&D-afdeling.

Toekomst
bestendig

l&Dstrategie
scan

l&Dcatalogus
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TABEL 14.2 Meest voorkomende klantgroepen en stakeholders van L&D-afdelingen

klant klantfocus Door klant verwachte 
toegevoegde waarde 
van opleidingsafdeling

Door klantverwachting gewens
te producten en diensten van 
de opleidingsafdeling

• Organisatie
• Directie
•  HR Directie  

(strategisch niveau)

•  Lange termijn
•  Organisatieontwik-

keling

L&D-strategie en  
-beleid

•  Strategische L&D-advisering
•  Ontwikkelen van L&D-beleid 

en beleidsscenario’s
•  Implementeren van L&D- 

beleid
•  Evalueren van L&D-beleid
•  Genereren van L&D-manage-

mentinformatie
•  Beheren van het L&D-budget

Middenmanagement  
(tactisch niveau)

•  Middellange  
termijn

•  Afdelingsontwikke-
ling

•  Opleidingsplannen
•  Ondersteunen  

organisatieverande-
ring

•  Ontwerpen en begeleiden  
van organisatie- of  
teamleerprocessen

•  Ontwerpen en begeleiden van 
veranderingsprocessen

•  Organiseren van  
leertrajecten en opstellen van 
opleidingsplannen

•  Testen en assessen
•  Ondersteunen van  

mobiliteitsprocessen
•  Genereren van L&D- 

managementinformatie
•  Beheren van het L&D-budget

•  Operationeel  
management

•  Medewerker  
(operationeel niveau)

•  Korte termijn
•  Teamontwikkeling
•  Individuele ontwik-

keling

•  Inkoop/ontwikkeling 
opleidingsinterven-
ties

•  Coaching

•  Ontwikkelingsadvisering  
medewerker (individueel)

•  Ontwikkelen van leermateriaal 
• Opleiden, trainen en coachen
•  Faciliteren van digitaal leren 

en werkplekleren
•  Inkopen van leeractiviteiten 

en beheren van contracten
•  Genereren van L&D- 

managementinformatie
•  Beheren van het L&D-budget

•  Trainers en opleiders
•  Opleidingsaanbieders
•  Medewerkers
•  Cursisten

Dagelijkse  
organisatie afdeling 
Opleidingen

Beheer en  
management afdeling 
Opleidingen

•  Verstrekken van informatie
•  Beheren van cursisten-

administratie
•  Beheren van locaties
•  Beheren van leermiddelen
•  Beheren van L&D-leerportaal
•  Genereren van L&D- 

managementinformatie
•  Beheren van het L&D-budget
•  Beheren van L&D-hardware

L&D-marketing en -communicatie
De L&D-afdeling heeft verder regelmatig klantcontact om het aanbod van 
opleidingen, leertrajecten, advisering, coaching en dergelijke onder de aan-
dacht van de klant te brengen. Zoals in paragraaf 14.2 is beschreven, be-
treft dit verschillende klantgroepen. Het is daarom belangrijk dat L&D een 
heldere marketing- en communicatiestrategie ontwikkelt waarmee haar aan-
bod kan worden gedeeld met die klantgroepen. In het kader van professio-
nalisering van L&D is het noodzakelijk om een overzicht te maken waarin 
het producten- en dienstenaanbod is beschreven dat de klant kan ‘inkopen’ 
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bij L&D. Een goede L&D-marketingstrategie kan belangstelling, deelname, 
engagement en prestaties van leren en opleiden positief beïnvloeden. Bij 
een L&D-afdeling worden op deze marketingtaak vaak accountmanagers  
of L&D-managers ingezet. Bij grote L&D-organisaties wordt steeds  
vaker gebruikgemaakt van productmarketingspecialisten en externe  
marketingbureaus.
Om de (toekomstige) L&D-professional handvatten te bieden voor het for-
muleren van een L&D-marketingstrategie zijn diverse marketingtactieken 
geanalyseerd. Op basis hiervan is een L&D-marketingraamwerk ontwikkeld. 
Dit raamwerk kan helpen om het L&D-aanbod onder medewerkers te pro-
moten en te stimuleren en om een positieve leercultuur te creëren. Het 
L&D-marketingraamwerk (zie figuur 14.1) bestaat uit drie fasen: informe-
ren, activeren en behouden & inspireren (Aning, 2017).

FIGUUR 14.1  L&D-marketingraamwerk

Bron: Aning, 2017

1 Informeren

Wek interesse

Geef jouw
medewerkers

informatie over
het leeraanbod
en maak het

belang van leren
duidelijk.

Gebruik de juiste
content en kanalen

om jouw medewerkers
actief aan het

leren te krijgen.

Blijf jouw
medewerkers
uitdagen om

nieuwe leeractiviteiten
te starten, stimuleren

en belonen.

2 Activeren

Zet aan tot leren

3 Behouden &
inspireren

Creëer liefde voor leren

Informeren: wek interesse
Een goed leeraanbod ontwikkelen is niet voldoende. Het geeft geen garan-
tie dat de medewerkers in de organisatie zich ook daadwerkelijk aanmel-
den en het aanbod gaan benutten. L&D zal actief moeten informeren om 
bewustzijn te creëren en interesse te wekken onder de verschillende doel-
groepen. Om de belangstelling voor het L&D-aanbod te wekken kan het 
promoten en stimuleren van leren gezien worden als het verkopen van een 
product. L&D probeert het leeraanbod aan de man te brengen en de mede-
werkers van de organisatie te veranderen in loyale consumenten. Dit be-
gint bij het opstellen van de key business objectives en het creëren van 
een geloofwaardig ‘merk’ van de L&D-afdeling. Wat biedt en belooft het 
L&D-team aan de medewerkers? Het is noodzakelijk om je in de huidige en 
toekomstige behoeften van medewerkers en teams te verdiepen. Hoe sluit 
het L&D-aanbod aan op de vraag van de medewerker? Het is belangrijk  
dat L&D de medewerkers duidelijk maakt wat zij kunnen verwachten en 
hun belangrijkste vraag ‘What’s In It For Me?’ (WIIFM) kan beantwoorden. 
Praktijkvoorbeelden van het wekken van interesse zijn het LMS-leerportaal, 
het intranet en L&D-programmabrochures.

l&Dmarketing
strategie

l&Dmarketing
raamwerk
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Activeren: zet de medewerkers aan tot leren
Als het helder is wat de medewerkers nodig hebben, willen bereiken en 
weten wat ze kunnen verwachten, dan kan L&D actie ondernemen. De vol-
gende stap is medewerkers te laten kennismaken met het leeraanbod dat 
L&D beschikbaar heeft en hun interesse te wekken door bijvoorbeeld een 
grootschalige kick-off te organiseren. Vervolgens is het tijd om overtuigen-
de marketingberichten te sturen die inspelen op deze behoeften. Voor het 
kiezen van de juiste en beschikbare marketingkanalen is het noodzakelijk 
om te analyseren waar de doelgroepen zich fysiek en online bevinden. Op 
basis hiervan kan besloten worden via welke kanalen de doelgroep het 
best te bereiken is. Ieder communicatiemoment van L&D naar medewer-
kers is een extra kans om hen actief tot leren te stimuleren. Zorg daarbij 
dat de inhoudelijke boodschap relevant en aantrekkelijk is voor de scan-
nende lezer. Het moet direct duidelijk zijn welk leeraanbod er voor de me-
dewerkers beschikbaar is en wat er van deze medewerkers gevraagd wordt 
om de volgende stap te zetten. Praktijkvoorbeelden zijn het inschrijven 
voor een opleiding, het doen van een assessment en het adaptief informe-
ren van medewerkers over vervolgleerprogramma’s.

Behouden en inspireren: creëer interesse en passie voor leren en  
ontwikkelen
Medewerkers aan het leren krijgen is geen gemakkelijke opgave. Is dit een-
maal gelukt, dan is de volgende uitdaging om ze aan het leren te houden en 
daarnaast het geleerde in de praktijk te brengen. Hoe kan L&D ertoe bijdra-
gen dat medewerkers geïnspireerd en uitgedaagd blijven? Het doel is om 
medewerkers in hun continue leerproces te blijven ondersteunen. Een van 
de tactieken die L&D kan toepassen is het delen van succesverhalen. Laat 
medewerkers hun leerervaringen vertellen en uitleggen hoe een leerpro-
gramma hen heeft geholpen in hun werk. Of laat leidinggevenden of  
‘ambassadeurs’ communiceren in welke mate L&D heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling en retentie van hun medewerkers en welk effect dit heeft op de 
resultaten van de afdeling. Er zijn talloze manieren om medewerkers te acti-
veren, te behouden en te blijven inspireren. Het uiteindelijke doel is het  
creëren van een leercultuur, het zijn van een lerende organisatie. Een strate-
gisch communicatieraamwerk kan helpen om de L&D-marketingactiviteiten 
in bijvoorbeeld een jaarcyclus te plannen, voor te bereiden en uit te voeren.

§  14.3 De positie van de L&D-afdeling

De primaire focus van de L&D-afdeling is niet langer het aanbieden van  
trainingen voor medewerkers om hun werk goed te kunnen uitvoeren. L&D 
evolueert in haar rol en methoden en ondersteunt zowel leidinggevenden als 
medewerkers via gepersonaliseerd leren. Technologie, ‘het moderne werken’ 
en nieuwe generaties lerende medewerkers hebben invloed op het gediversi-
fieerde leeraanbod van formeel leren, sociaal leren en informeel leren, wat 
vraagt om een andere wijze van positionering van L&D. Parallel hieraan krijgt 
L&D in toenemende mate een strategische positie in de organisatie. Daarbij 
kan van L&D gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan het vestigen 
van een positief extern imago, cultuurverandering, retentie en medewerkers-
tevredenheid en tevens het vullen van de ‘talentpijplijn’. Dit heeft gevolgen 
voor de wijze waarop L&D zich dient te positioneren en branden, ofwel; het 
vermelden van de L&D-merknaam (Towards Maturity In Focus Report, 2017).

formeel leren

Sociaal leren

Informeel leren

Talentpijplijn
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Positioning
Bij een zichtbare en herkenbare L&D-afdeling is binnen en buiten de orga-
nisatie sprake van acceptatie met betrekking tot de kwaliteit en de effici-
ency van het leeraanbod. Succesvolle L&D-afdelingen worden gekenmerkt 
door het transparant maken en communiceren waar L&D voor staat, waar-
om die L&D-diensten nodig zijn en hoe dit de medewerkers, teams en orga-
nisatie helpt om hun doelstellingen te realiseren. Het is tevens van belang 
dat alle relevante L&D-leeractiviteiten met marketing worden ondersteund 
om L&D continu en consistent onder de aandacht te brengen, met focus 
op de toegevoegde waarde en impact van L&D.

Branding
Om een passende merknaam (of label) voor L&D te creëren is het noodza-
kelijk om de behoeften en wensen van de lerende medewerkers en organi-
satie te kennen. In relatie daarmee kan L&D een branding kiezen die past 
bij die behoeften en de volwassenheid van de organisatie. In het verleden 
had de afdeling L&D geen specifieke brand. In toenemende mate wordt nu 
intern en extern gekozen voor een professionele branding, bijvoorbeeld: 
Achmea Academy of de Van Oord Academy. Daarbij is het belangrijk om na 
te denken over de wijze waarop de L&D-afdeling die brand wil operationali-
seren in iedere communicatie-uiting naar haar doelgroepen. Na het zorgvul-
dig kiezen van de L&D-brand of -merknaam is het aan te bevelen om een 
marketingcampagne te starten om de doelgroep daadwerkelijk te bereiken. 
Onderdelen daarvan zijn een kick-offcampagne, een welkomstmail voor me-
dewerkers en mogelijk externe klanten, en een duidelijke uitleg op het 
L&D-leerportaal over het hoe en waarom van de L&D-brand in deze organi-
satie. Een sterke L&D-brand draagt bij aan vertrouwen in de professionali-
teit van L&D, een emotionele verbinding van doelgroepen en L&D-aanbod, 
gemotiveerde L&D-gebruikers van het leeraanbod en het creëren van loyali-
teit van medewerkers en stakeholders.

§  14.4 structurering en ontwikkeling van de L&D-
organisatie

Veel organisaties hebben een L&D-afdeling, maar de positie die deze afde-
ling inneemt binnen de organisatie en de taken die zij uitvoert kunnen fors 
verschillen. Deze positie en taakinvulling zijn onder meer afhankelijk van de 
visie die de organisatie heeft op leren. Hierin is vastgelegd welke taken en 
verantwoordelijkheden managers en medewerkers hebben bij leren en ont-
wikkelen en wat de rol van een L&D-afdeling daarbij is. Daarnaast bepalen 
de verwachtingen van het management het dienstenaanbod en de positie 
van L&D. Het management verwacht van de L&D-afdelingen een steeds ac-
tievere rol bij het ontwerpen en begeleiden van veranderingsprocessen en 
bij de inrichting en ondersteuning van mobiliteitstrajecten. Naast klantver-
wachtingen hebben ook allerlei organisatieveranderingen − bijvoorbeeld 
centralisatie, decentralisatie en de vorming van HR Shared Service Cen-
ters − invloed op de rol en de positie van de opleidingsafdeling. De oplei-
dingsafdeling is daarom genoodzaakt voortdurend de toegevoegde waarde 
aan de diverse klantgroepen te bewijzen en zich zo nodig regelmatig te 
transformeren en te herpositioneren.

Toegevoegde 
waarde
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De L&D-organisatie wordt in toenemende mate uitgedaagd om meer te be-
reiken met minder middelen, een hogere kwaliteit te leveren en te zorgen 
voor een grotere uniformiteit van diensten. Dit zorgt ervoor dat L&D in veel 
organisaties onder grote druk staat en moet reflecteren op haar rol, strate-
gie en structuur. Gegeven de trend van globaliseren is het een risico voor 
de L&D-functie om te blijven hangen in de traditionele structuren en uitslui-
tend gefocust te blijven op de lokale markt of medewerkers. Er zijn kansen 
om lokaal L&D-best practices verder te benutten door deze te vertalen 
naar regionaal of internationaal L&D-niveau, direct gekoppeld aan de orga-
nisatiestrategie. Om hieraan te kunnen voldoen dient de L&D-organisatie 
de balans te zoeken tussen centraal (globaal) en decentraal (of lokaal – dit 
kan ook gelezen worden als businessunit of land). Een belangrijke vraag-
stelling is dan in welke mate de voor- en nadelen van centraliseren tegen 
elkaar opwegen (zie tabel 14.3).

TABEL 14.3 De voor- en nadelen van het centraliseren van L&D

voordelen nadelen

Kosten besparen op centraal niveau Verhoging van de lokale kosten (op korte termijn)

Schaal en consistentie Vermindering van flexibiliteit

Centrale controle Verlies van lokale inzet (L&D + sponsors)

Helderheid over alle beslissingen en investeringen Verlies van lokale autonomie

Verhoogde kwaliteit van technologie en leerinhoud Verlies van maatwerktechnologie of leerinhoud

Benutten van best practices Verminderde time to market

Preferred supplier strategy efficiency Flexibiliteit van de lokale leveranciers

In de volgende casus wordt de positionering van de L&D-functie bij een 
bank beschreven.

centraliseren

CAsus

Positionering van de L&D-functie bij een bank
De uitdaging is om de juiste L&D-balans te vinden tussen decentrale auto-
nomie en de centrale schaalgrootte. In de afgelopen tien jaar is de balans 
verschoven van een decentrale naar een meer centrale L&D-strategie en 
-organisatie. Neem het voorbeeld van een grote internationale bank, waar 
sprake was van vier leermanagementsystemen, een grote overlap ten aan-
zien van technische, vaardigheids- en leiderschapsprogramma’s, beperkte 
meting van resultaten en onduidelijke aansturingslijnen binnen L&D. Als re-
actie hierop is allereerste een wereldwijde L&D-strategie ontwikkeld en uit-
gerold. Dit betekende een verschuiving van lokaal naar internationaal, wat 
in de praktijk een grote uitdaging bleek. Ondanks de efficiencykansen werd 
meteen duidelijk dat centralisatie ook nadelen heeft: minder flexibiliteit en 
minder commitment op lokaal niveau zijn daarvan de grootste voorbeelden.
Het heeft de betreffende bank ongeveer vijf jaar gekost om haar L&D-ba-
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Strategy

Measurement

Governance

Content

L&D
organization

Technology

Bron: Van Dam & Rijken, 2021

Domination of
local L&D action plan

Local metrics & reporting. No
common KPl’s or measurement

de�nitions

Local L&D sounding boards
largely focused on knowledge

sharing & local priorities

Learning content is locally
developed & delivered, no

globally driven content
development

Local L&D entities with
occasional collaboration and 

knowledge sharing

Local learning technology
tools

Some shared strategic
principles but local autonomy

and priorities

Limited shared best practices.
Start to de�ning global

measurement requirements

Learning Councils encouraging
collaboration on cross-border

initiatives & best practice sharing

Content development & delivery
mostly local with limited global

initiatives focused on new topics

Separate country teams. Some
cross-border collaboration. Small
global teams focused on shared

capability needs

Limited cross-border
technology solutions-SLMS

High level agreement on strategy,
with particular focus on a small
number of high profile priorities

Global KPI framework, allowing
for local tailoring. Global reporting

on strategic learning initiatives

Governance over global
investments and collaboration

on cross-border initiatives

Best (content) practices identified
and leveraged at global level;
strategy to reduce overlap in
development & contracting

L&D staff working on global
initiatives report centrally,
even when funded through

regional/local budgets

Optimized use and sharing of
available learning technology

Global strategy for L&D, validated and
championed by business & HR leaders &

Strong link to business strategy

Global measurement strategy with
common KPL’s. Global L&D

reporting

Robust governance – steering committee
– with senior business leaders. Focus

on business priorities

Clear global-local development &
delivery strategy with major investments

driven by global priorities

Global coordination and funding of all
strategic L&D initiatives

and resources

Integrated global
learning technology ecosystem

Local As Possible,
Global As Necessary

FIGUUR 14.2  L&D-centralisatie-analysemodel: Global versus Local L&D-scan

Global As Possible,
Local As Necessary

De uitspraak aan het einde van de casus doet recht aan zowel de genoem-
de voor- als de nadelen en biedt de L&D-leiders de kans om het verschil 
tussen realiteit en ambitie in hun omgeving te definiëren. De analyse van 
een project bij een organisatie voor professional services om L&D te cen-
traliseren bevestigde zowel de beschreven kansen als de bedreigingen en 
leidde tot het initiatief om een model te ontwikkelen dat door L&D-profes-
sionals benut kan worden om het ‘gat’ tussen centraal en decentraal in 
hun organisatie te identificeren. Het model biedt organisaties de gelegen-
heid om hun huidige en gewenste situatie in kaart te brengen voor iedere 
basiscomponent van hun L&D-operatie en vervolgens een stapsgewijs ac-
tieplan te ontwikkelen (Van Dam & Rijken, 2021). Het model roept zeker 
niet op om op iedere L&D-organisatie te centraliseren: een 100% gecentra-
liseerde strategie kan prima hand in hand gaan met een minder gecentrali-
seerde aansturing. De kracht van het model wordt gevormd door het feit 
dat het onmiddellijk de basiscomponenten van L&D inzichtelijk maakt: stra-

centraliseren

lans terug te vinden en te kunnen profiteren van de synergievoordelen. In-
terviews met en onderzoek naar verschillende chief learning officers in Eu-
ropa hebben een beter beeld geschetst van de voor- en nadelen van het 
centraliseren van L&D (figuur 14.2). Het centraliseren van L&D in een mul-
tinationale omgeving is een lange en pijnlijke reis, waarbij zowel qua struc-
tuur als qua cultuur moet worden aangesloten bij de strategie van het be-
drijf. Het enige antwoord op de vraag waar de optimale balans ligt, is: ‘zo 
centraal mogelijk, zo decentraal als nodig’.
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tegie, technologie, evalueren & meten, governance-aansturing, leerinhoud, 
L&D-organisatie – in relatie tot hun ‘volwassenheid’ op de as centraal-de-
centraal – zonder dat er sprake is van een keurslijf. Dit model kan vervol-
gens benut worden om actieplannen te ontwikkelen en te implementeren 
om zo stappen in de gewenste richting te kunnen maken.

14.4.1 De organisatie van de L&D-afdeling
Om adequaat te reageren op de toenemende snelheid van verandering in 
organisatie en omgeving zoeken L&D-organisaties naar de beste wijze om 
in te spelen op bestaande leerbehoeften van individuele medewerkers en 
optimaal aan te sluiten bij de toekomstige richting van de organisatie. 
Slechts 56% van de geïnterviewde L&D-professionals geeft aan dat hun 
L&D-afdeling goed is aangesloten bij de strategische doelen van de organi-
satie. Deze aansluiting op de strategische richting en doelen van de organi-
satie begint met het begrijpen van de organisatiecontext, de positie van de 
L&D-afdeling, haar rol en het financiële model. Een eerste vraag is: hoe is 
L&D in Nederland momenteel georganiseerd?

Jaarlijks voeren de Nederlandse en Belgische beroepsverenigingen voor 
L&D (Stimulearning & Develhub, 2020) onderzoek uit naar de stand van 
L&D in de ‘lage landen’. Uit een onderzoek uit 2020, blijken L&D-afdelingen 
in organisaties veelal naar een klassiek financieel model georganiseerd te 
zijn, in de vorm van een ‘cost center met eigen budget’. De tweede organi-
satievorm bestaat uit een cost center zonder eigen budget, maar met een 
centraal beheerd budget. In 18% van de organisaties is sprake van cen-
traal beheerde L&D-budgetten. De derde veel voorkomende organisatie-
vorm die uit het onderzoek blijkt, is het ‘cost center en beheerder van de 
afdelingsbudgetten’. Deze vorm komt in België twee keer zoveel voor (21%) 
als in Nederland (11%). Outsourcing van L&D-activiteiten blijkt volgens het 
onderzoek nauwelijks voor te komen.

Nederland België NL + BE

gemiddeld

Als cost center met een eigen budget 61% 54% 57%

Als cost center zonder eigen budget (centraal beheerd budget) 20% 17% 18%

Als cost center en beheerder van de afdelingsbudgetten 11% 21% 16%

8% 7% 8%

De L&D-afdeling is geoutsourced 0% 1% 1%

Hoe is de L&D-afdeling in je organisatie hoofdzakelijk
georganiseerd? 

Als profit center met een doorbelasting van de afgenomen diensten
naar de businessunits/afdelingen 

FIGUUR 14.3  Organisatie van de L&D-afdeling

Bron: Stimulearning & Develhub, 2020

cost center
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De vraag is: wat Is de meest optimale organisatievorm voor L&D en haar 
medewerkers? Onderliggende factoren die een rol spelen bij het beant-
woorden van die vraag zijn efficiency, effectiviteit en consistentie van de 
L&D-organisatie. Zoals eerder besproken hebben veel L&D-afdelingen te 
maken met kostendruk. In dat geval kan een centrale L&D-structuur een 
voordeel zijn. Als er sprake is van een complexe organisatie en de wens 
om de L&D-medewerkers lokaal te kunnen inzetten bij L&D-activiteiten, 
dan kan worden gekozen voor een decentrale L&D-structuur. Dit is ook 
vaak het geval bij een organisatie die net is gefuseerd, waarbij er meerdere 
‘losse’ L&D-afdelingen zijn. Een derde optie is de keuze voor een federale 
L&D-structuur, een balans van de voordelen van de voorgaande twee L&D-
structuren.

Een centrale L&D-structuur kent een sterke centrale coördinatie van alle 
L&D-activiteiten en -curricula en rapporteert aan een learning-leider, zoals 
een chief learning officer (Elkeles et al., 2017). Een centrale structuur is 
logischer voor kleinere organisaties die geen groot L&D-team hebben of 
voor een grotere organisatie met sterk gestandaardiseerde competenties 
of een beperkt aantal rollen. Deze centrale L&D-structuur stelt organisa-
ties beter in staat om de kosten te beheersen en is geschikt voor het snel 
implementeren van een leerstrategie of veranderingen in het L&D-beleid. 
Bovendien kunnen alle delen van de organisatie vanuit een centrale L&D-
organisatie worden bediend met L&D-programma’s en -diensten en kan er 
beter worden geïnvesteerd in leertechnologie zoals een LMS. De potentiële 
nadelen van de centrale L&D-structuur zijn gebrek aan commitment op an-
dere locaties dan het hoofdkantoor, minder snel kunnen reageren op lokale 
behoeften en hogere kosten voor delen van de organisatie.

Binnen een decentrale L&D-structuur worden delen van de organisatie (bij-
voorbeeld businessunits) ondersteund door kleinere L&D-afdelingen zonder 
centrale coördinatie. De grote voordelen van dit model zijn autonomie, flexi-
biliteit en variatie: wat goed werkt voor de ene afdeling hoeft nog niet te  
werken voor de andere, en de decentrale L&D-afdeling kan meestal sneller 
reageren op vragen van haar klanten. De L&D-budgetten worden beheerd 
door de decentrale klant, die tevens sneller een besluit tot investeren in le-
ren en ontwikkelen kan nemen. Decentrale L&D-organisaties zitten door-
gaans dichter bij informatiekanalen en inhouds-deskundigen, zodat het ont-
werpen en ontwikkelen van leerprogramma’s soepeler kan verlopen. Er 
kleven echter ook nadelen aan de keuze voor een decentrale L&D-structuur. 
Inconsistente ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij medewerkers 
heeft als gevolg dat mobiliteit tussen afdelingen en businessunits lastiger is. 
Een tweede nadeel is het gegeven dat de totale L&D-kosten in organisaties 
bij deze vorm hoger zijn en er sprake is van overlap in investeringen. Voor-
beelden hiervan zijn meerdere leerprogramma’s voor dezelfde doelgroep, 
meerdere leveranciers voor hetzelfde programma en overlap in leertechnolo-
gie. Bovendien wordt samenwerking binnen de L&D-organisatie bemoeilijkt 
doordat er geen eenheid is ten aanzien van processen, systemen en doelen.

De federale L&D-structuur combineert het centrale en decentrale model 
door middel van centraal L&D-leiderschap met enkele centraal geleide 
L&D-diensten, gesteund en benut door de decentrale afdelingen. Idealiter 
combineert dit model het beste van de twee beschreven modellen: een 
leerstrategie, gestandaardiseerde processen en doelen, lage kosten door 

Organisatievorm 
voor l&D

kostendruk

centrale  
l&Dstructuur

leertechnologie

Decentrale  
l&Dstructuur

federale  
l&Dstructuur
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beter geplande investeringen in bijvoorbeeld leertechnologie en contracten 
voor digitaal leren. Daarnaast behouden decentrale afdelingen een mate 
van autonomie om specifieke leerinitiatieven te nemen voor hun doelgroe-
pen, mits deze worden besproken en gedeeld met de centrale L&D-afde-
ling. Ook bij dit model bestaan potentiële risico’s, zoals het afwijken van 
afgesproken centrale processen en doelen of het investeren in lokale L&D-
initiatieven zonder afstemming. Besluitvorming en implementatie van cen-
traal gemaakte afspraken kan langzaam verlopen, wat een risico inhoudt 
met betrekking tot het just in time-leeraanbod.

14.4.2 Besturing en besluitvorming van L&D
Besturing (governance) van de L&D-afdeling is noodzakelijk om optimale 
aansluiting te realiseren bij de organisatie en haar doelen. Deze besturing 
bestaat uit het systeem en de processen die leiden tot besluitvorming voor 
L&D en die deze besluitvorming ook autoriseren. L&D-besturing is het  
proces van plannen, budgetteren en managen van de prioriteiten van de 
L&D-afdeling zodat de organisatie haar investeringen ziet renderen. Als 
kernpunt van de L&D-besturing is zeker te stellen dat de L&D-afdeling 
nauw aangesloten is bij de prioriteiten van de organisatie. Om dat te reali-
seren staan een tweetal zaken centraal:
• ervoor zorgen dat de L&D-plannen, -programma’s en -investeringen  

aansluiten bij de behoeften en wensen van de organisatie;
• breed en helder communiceren van relevante L&D-initiatieven zodat er 

sprake is van implementatie en gebruik in alle geledingen van de  
organisatie.

Organisaties die succesvol een besturing voor L&D hebben geïmplemen-
teerd, weten nu dat deze besturing de sleutel is tot een strategische focus 
voor de L&D-organisatie. Als L&D niet gezien wordt als strategisch, zal zij 
geen plek hebben aan de bestuurstafel, zullen de verwachtingen ten aan-
zien van de L&D-prestaties laag zijn en zal er waarschijnlijk sprake zijn van 
relatief lage budgetten ten opzichte van de potentiële bijdrage van L&D. 
Bersin (2014) beschrijft in hoe in high impact learning organizations L&D-
afdelingen met een sterke besturing (governance) succesvoller zijn, omdat 
hun focus meer strategisch van aard is. De high-impact L&D-afdeling wordt 
door de organisatie gezien en geaccepteerd als een strategische partner 
en is tevens in staat om beter te voldoen aan de verwachtingen van haar 
klanten en organisatie. Wordt L&D door haar stakeholders eerder als ope-
rationeel of tactisch gezien, dan is het raadzaam om het bestaande L&D-
besturingsmodel te analyseren en te professionaliseren. Tevens beschrijft 
Bersin in dit rapport hoe de optimale besturing van de L&D-organisatie 
vormgegeven kan worden. Deze besturing bestaat uit drie groepen, die in 
figuur 14.4 in samenhang worden getoond. Hierna volgt een toelichting op 
de focus van de drie groepen.

high impact  
learning

governance
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FIGUUR 14.4  Besturing high impact learning organisation

Strategic Steering
Committee

- Executive alignment
- Funding approval
- Progress reporting
- Includes Vice President of
  HR & other business executives

Programmatic Learning Council

- Strategy development
- Budget development/monitoring
- Program prioritization & allocation
- Operational & business impact measurement
- Includes representation from business lines
- Could involve Communities of Practice (CoP)

Operational

Bron: ATD, 2020

Training Operations 

  Decisions on learning Infrastructure
  & ongoing Management of programs
  Standards & quality control
  Identi�cation and selection of preferred
  vendors
  Communities of practice or leading
  practice forums internal to learning
  function(s)

CoP CoP CoP

De stuurgroep (Steering Committee) richt zich vooral op de strategische 
borging van L&D. Deze groep ontbreekt helaas in veel organisaties. De 
stuurgroep geeft input aan en valideert de L&D-strategie en richt zich op 
organisatiebrede L&D-thema’s. Voorbeelden van taken van deze stuur-
groep zijn het identificeren van nieuwe strategische leerprogramma’s, het 
goedkeuren van L&D-budgetten en grote investeringen, het lokaliseren van 
inhoudsdeskundigen ten behoeve van het ontwikkelen van strategische 
programma’s en ambassadeur zijn voor de L&D-organisatie, inclusief het 
mobiliseren van noodzakelijke steun. De praktijk leert dat deze stuurgroep 
drie à vier keer per jaar met de L&D-leiding haar strategische koers en re-
sultaten evalueert, waar nodig bijstuurt en L&D van strategische informatie 
voorziet. Deelnemers aan deze stuurgroep zijn senior leiders uit de organi-
satie, de HR-directeur en de L&D-leider.

De adviesgroep (Learning Council) heeft als doel de aansluiting te borgen 
tussen de operationele plannen van L&D en de behoeften van de organisa-
tie. De taken van de adviesgroep liggen op een tweetal tactische terreinen. 
In de eerste plaats wordt het huidige leeraanbod geëvalueerd, gecommuni-
ceerd en waar nodig bijgestuurd. Daarnaast wordt door deze groep decen-
traal contact gezocht met de verschillende afdelingen en businessunits om 
feedback en input te vragen met betrekking tot bestaande en nieuwe priori-
teiten en veranderingsprogramma’s. De praktijk leert dat de meerderheid 
van de grotere organisaties een L&D-adviesgroep heeft, die ieder kwartaal 
contact heeft en bestaat uit vertegenwoordigers van de lijnorganisatie, HR-
businesspartners en L&D-(programma)managers.

Stuurgroep

Steering  
committee

adviesgroep

learning  
council
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De L&D-programmagroep (Training Operations) wordt gevormd door verte-
genwoordigers van L&D en HR (met een enkele inhoudsdeskundige) en 
richt zich op plannen, ontwikkelen, managen en meten van de gevalideerde 
leerprogramma’s. Deze groep heeft een operationele L&D-verantwoordelijk-
heid en spreekt elkaar wekelijks, in het geval van nieuwe projecten zelfs 
dagelijks als werkgroep. Meer dan 85% van de organisaties heeft een L&D-
programmagroep. De besluitvorming van deze groep betreft uitsluitend 
operationele L&D-zaken.

§  14.5 Evolutie van meester-gezel tot corporate 
university
Opleiden binnen arbeidsorganisaties kent een lange historie. De vroegste 
vorm betreft de meester-gezelrelatie, waar binnen bestaande gilden het vak-
manschap op de werkplek werd overgedragen op nieuwe medewerkers. Het 
fenomeen bedrijfsscholen nam een grote vlucht tijdens de industriële revolu-
tie, toen het noodzakelijk werd om medewerkers grootschalig op te leiden 
om een vak uit te oefenen en met regelmaat bij te scholen vanwege nieuwe 
machines. Dit vond plaats in het bedrijf, veelal in de vorm van werkplekleren 
en gecoördineerd door het lijnmanagement. De volgende fase van evolutie 
vond plaats rond 1920 in de US, waar General Motors planmatig en groot-
schalig het leren en ontwikkelen van medewerkers op alle niveaus van de or-
ganisatie operationeel ging coördineren. Deze trend werd in de decennia 
daarna overgenomen door veelal grotere bedrijven in de VS en in Europa. Op-
leiden werd omarmd door de vakbonden in diverse landen en werd een geïn-
tegreerd bestanddeel van de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.
Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw is de rol van de afdeling Opleidingen 
veranderd van een veelal administratieve personeelsfunctie naar een meer 
strategisch en bedrijfsmatig georiënteerde rol, met de verantwoordelijkheid 
om een belangrijke bijdrage te leveren aan de opbouw van de lerende en 
presterende organisatie. De ontwikkeling en professionalisering van L&D 
zien we terug in de naamgeving van deze afdeling: van de afdeling opleidin-
gen via learning & development naar corporate university (Van Dam, 2016).

Een corporate university (CU) wordt gedefinieerd als een bedrijfsspecifiek 
opleidingsinstituut dat is gericht op de strategische inzet van leren binnen 
en tussen organisaties (Rademakers, 2015). Het is voor de organisatie 
een strategisch instrument om medewerkers op te leiden. Het primaire 
doel ervan is om een vertaling te maken van de strategie van de onderne-
ming naar opleidingsinitiatieven van en voor de medewerkers en in som-
mige gevallen ook voor de klanten. Het oprichten van corporate universities 
heeft een snelle groei doorgemaakt (400% in de afgelopen twintig jaar), 
met de Hamburger University van McDonalds en Crotonville Leadership 
Centre van General Electric als meest bekende voorlopers. Begin jaren 80 
bestonden er slechts vijftig van dit soort initiatieven. In het midden van de 
jaren 90 waren er vierhonderd (voornamelijk in de VS), vandaag zijn er 
meer dan tweeduizend corporate universities. In Nederland startten Shell, 
Philips en Heineken vergelijkbare initiatieven (Rademakers, 2015).

Een corporate university centraliseert de leerfunctie in de organisatie. 
Vaak wordt deze geleid als een apart businessproject. Een groot verschil 
tussen een corporate university en een traditionele opleidingsafdeling is 

l&Dprogramma
groep

Training  
Operations

werkplekleren

corporate  
university
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het strategische karakter ervan en de mogelijkheden om leiderschap, crea-
tiviteit en probleemoplossing binnen de organisatie te beïnvloeden. Corporate 
universities richten zich op vaardigheden die essentieel zijn voor het functio-
neren van de betreffende onderneming. In de toenemende complexe en con-
currerende businessomgeving kunnen traditionele universiteiten niet altijd 
snel genoeg inspelen op de specifieke behoeften van een onderneming. Ook 
hebben bedrijven de behoefte om hun kennis exclusief binnen de onderne-
ming te houden (McKinsey, 2020). De meeste corporate universities zijn geen 
echte universiteiten: er worden geen gecertificeerde diploma’s en titels uitge-
reikt en er wordt geen wetenschappelijk onderzoek verricht. In veel gevallen is 
er ook geen fysieke campus met klaslokalen, maar is er sprake van een vir-
tuele entiteit waartoe de medewerkers op alle locaties toegang hebben.

Iedere organisatie kiest een eigen vorm en structuur om leren en ontwikke-
len voor teams en individuele medewerkers toegankelijk te maken. Een  
corporate university is steeds vaker het antwoord op de vraag hoe het stra-
tegisch leervermogen van de organisatie structureel vormgegeven kan wor-
den. Voor bedrijven vertaalt zich dat in concurrentiekracht, voor instellingen 
is het een drijvende kracht achter maatschappelijke impact. In de praktijk 
bestaan er drie generieke varianten van de wijze waarop organisatiestrate-
gie en corporate university-strategie op elkaar zijn afgestemd.
1 Het School-type staat voor een efficiënte inrichting van leren in organisa-

ties en richt zich meestal op opleiden van individuele medewerkers. De 
waarde proposities, kernactiviteiten en hulpbronnen van het School-type 
vormen samen een hecht systeem dat gericht is op excelleren in leren 
en ontwikkelen: effectief, efficiënt en consistent. Dit is essentieel voor 
het aanpassingsvermogen van bedrijven en instellingen, waarbij het 
zwaartepunt van de strategie ligt bij optimalisatie van leren, het huidige 
L&D-systeem beter benutten en verbeteren. Organisaties die onder deze 
corporate university-variant vallen, blijven veelal het reeds bestaande 
L&D-label voor hun opleidingsactiviteiten hanteren.

2 Het College-type staat voor een hybride vorm van optimaliseren en ver-
nieuwen. De waardeproposities, kernactiviteiten en hulpbronnen van het 
College-type vormen samen een hecht systeem dat gericht is op excel-
leren in transformationeel leren. Dit is essentieel voor het aanpassings-
vermogen van bedrijven en instellingen, waarbij het zwaartepunt van de 
strategie ligt bij transformatie van leren, veranderen, een nieuwe L&D-
strategie implementeren en verbinden met de behoefte aan organisatie-
ontwikkeling. Voorbeelden van deze variant van corporate university zijn 
in Nederland te vinden bij Achmea, de IND en Rijkswaterstaat.

3 Het Academy-type staat voor kennisinnovatie: het leren en opleiden in 
organisaties stimuleren door kenniscreatie. De waardeproposities, kern-
activiteiten en hulpbronnen van het Academy-type vormen samen een 
hecht systeem dat gericht is op excelleren in exceptioneel leren. Dit is 
een vorm van leren die over grenzen van afdelingen en organisaties 
heen gaat en essentieel is voor het aanpassingsvermogen van bedrijven 
en instellingen. Het zwaartepunt van deze strategie ligt bij exploratie: 
vernieuwing, nieuwe waardecreatie en organisatiesystemen creëren. 
Voorbeelden van deze variant van corporate university zijn in Nederland 
te vinden bij ING, Rabobank en DHV.

  Tijdens de COVID-pandemie is er een beweging ontstaan om corporate 
academies (deels) om te vormen tot online Academies, waarbij het on-
dersteunen en aanbod van leren voor medewerkers veelal online en via 
mobile learning wordt georganiseerd.

Schooltype

collegetype

academytype
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In veel organisaties is het strategisch management zich ervan bewust dat 
de organisatie stappen moet zetten om voorbereid te zijn op ingrijpende 
externe ontwikkelingen in de komende jaren. Deze ontwikkelingen zijn fun-
damenteel van aard: technologische evolutie, toenemende concurrentie en 
globalisering, wijzigende samenstelling van de arbeidspopulatie en andere 
wensen en mogelijkheden ten aanzien van leren en ontwikkelen. Het besef 
groeit dat er continu aanpassingen nodig zijn op het gebied van strategie, 
arbeidsverhoudingen en de wijze van leren en ontwikkelen van medewerkers, 
teams en organisatie. Het laatstgenoemde moet (anders) worden georgani-
seerd; hier ligt een momentum voor de nieuwe generatie L&D-organisaties 
ofwel corporate universities.
Organisaties zullen in staat moeten zijn om antwoorden te geven op steeds 
complexere vraagstukken. Het is daarom belangrijk dat L&D-professionals 
inzicht hebben in de belangrijkste organisatievraagstukken en deze weten 
te vertalen naar leeroplossingen die resultaat opleveren voor de organisa-
tie. De evolutie van de L&D-functie naar corporate university laat zien dat 
L&D-professionals de toekomstige rol van strategische ondersteuner of in-
novator binnen handbereik hebben. De strategische functie van L&D bin-
nen organisaties wordt sterker (Rademakers, 2015).

§  14.6 De inrichting van de L&D-afdeling: werkprocessen 
en ondersteunende L&D-systemen

De L&D-afdeling moet beschikken over adequate werkprocessen: proces-
sen die de producten en diensten voortbrengen die in de producten- en 
dienstencatalogus van de L&D-afdeling zijn genoemd. Daarnaast dient er 
een optimale inrichting te zijn van L&D-systemen om deze werkprocessen 
te ondersteunen en om de juiste L&D-stuur- en kengetallen te genereren. 
Deze onderwerpen komen in deze paragraaf aan bod.

Werkprocessen
Om de door de klant verwachte producten en diensten te kunnen leveren, 
moet de L&D-afdeling adequate werkprocessen ontwerpen en inrichten. 
Deze werkprocessen bestaan uit activiteiten en handelingen die verschil-
lende betrokkenen uitvoeren in een werksituatie. Het gaat hier om de over-
drachtsmomenten van de ene betrokkene naar de andere, de formulieren 
die nodig zijn, de eventuele goedkeuringsstappen door managers en het 
gebruik van systemen. Deze werkprocessen hebben vaak betrekking op 
handelingen die buiten de L&D-afdeling beginnen, maar die uiteindelijk wel 
bij de L&D-afdeling terechtkomen. Een voorbeeld is een POP-gesprek tus-
sen manager en medewerker, dat resulteert in een inschrijving voor een 
leertraject.
Binnen L&D-afdelingen komen de volgende tien werkprocessen veel voor:
1   L&D-beleidsproces: het proces dat leidt tot vastgesteld, geïmplemen-

teerd en geëvalueerd L&D-beleid of opleidingsplannen.
2   Adviesproces: de stappen die leiden tot een oplossing voor organisatie-, 

leer- en ontwikkelingsproblemen, zoals de klant die ervaart binnen zijn 
organisatieonderdeel.

3   Ontwikkelingsproces: het proces gericht op het ontwerpen, uitwerken en 
evalueren van maatwerkleerinterventies.

corporate  
universities

werkprocessen



14

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v
452 DEEL 3 MANAGEMENT VAN DE L&D-FUNCTIE

4   Evaluatieproces: bedoeld voor het evalueren van leerinterventies en het 
rapporteren over de evaluatieresultaten, en waar nodig het aanpassen 
van de leerinterventie.

5   Coachingproces: de stappen die onderdeel uitmaken van het ontwerpen, 
uitvoeren en evalueren van een coachingtraject voor teams of individuen.

6   Administratieproces: de stappen en activiteiten die nodig zijn voor aller-
lei deelnemersgerichte mutaties, zoals aanmeldingen, annulering en 
financiële afhandeling in de vorm van facturatie en doorberekening.

7   Aanvraagproces leertrajecten voor groepen: de stappen die nodig zijn 
voor het afhandelen van een leeractiviteit voor een groep medewerkers, 
bijvoorbeeld op verzoek van een manager.

8   Inkoopproces leertrajecten: de stappen die nodig zijn voor het inkopen 
van een leerinterventie (vaak is daarbij sprake van voorkeursleveran-
ciers, raamcontracten of inkoopbepalingen).

9   Proces voor het beheer van de L&D-systemen zoals een LCMS.
10   Proces voor het afhandelen van L&D-vragen en onderhoud van de L&D-

website.

De genoemde processen spelen zich niet geïsoleerd af, maar kennen een 
bepaalde samenhang: de inkoop van leerinterventies vindt pas plaats ná-
dat het beleid is vastgesteld. De evaluatie van een leerinterventie vindt 
pas plaats na de uitvoering van een leerinterventie. Deze samenhang tus-
sen L&D-processen wordt vaak vormgegeven in een procesarchitectuur 
voor de L&D-afdeling (zie figuur 14.5).
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1.2
Opleidingsjaarplan

1.3
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FIGUUR 14.5  Mogelijke procesarchitectuur L&D-afdeling
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In figuur 14.6 is een voorbeeld te zien van een L&D-werkproces dat de in-
schrijving voor een leertraject weergeeft. De processtappen lopen hier van 
boven naar beneden. Links en rechts van de processtappen staan de for-
mulieren of de ICT-systemen die gebruikt worden. In dergelijke processen 

proces
architectuur
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moet duidelijk worden wie de acties onderneemt, wie controles uitvoert, 
wie aanvragen goedkeurt en welke meetpunten of performance-indicatoren 
het proces kent. Het gaat dan bijvoorbeeld om de doorlooptijd, het percen-
tage in één keer goed afgehandeld of het aantal dagen dat nodig is voor 
een goedkeuring door een manager. Er zijn diverse weergaven van proces-
sen mogelijk, bijvoorbeeld in horizontale of verticale banen: de zogenaam-
de ‘swimlanes’.

1
Manager en medewerker
voeren een POP-gesprek 

2
Manager en medewerker

besluiten tot een leertraject

5
De manager keurt de

aanvraag goed en stuurt
deze naar de
L&D-afdeling

4
De medewerker vult het 
formulier in en stuurt het

naar zijn manager

3
De medewerker kijkt in het

aanbod van de
L&D-afdeling en maakt

een keuze

6
De L&D-afdeling boekt

de inschrijving in het Leer 
Management Systeem

Leer Management
Systeem

Uitnodiging
7

De medewerker wordt
uitgenodigd voor deelname

aan het leertraject

Factuur

8
De L&D-afdeling stuurt
de manager een factuur

voor het leertraject

Goedgekeurde
aanvraag
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L&D-afdeling

Facturatie-
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FIGUUR 14.6   Voorbeeld proces�ow van een L&D-afdeling
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Aan de hand van een werkproces kan de L&D-afdeling afspraken maken 
met betrokkenen in het proces, over de wijze van aanlevering van mutaties 
(bijvoorbeeld in de vorm van een online inschrijfformulier) of de levertijden 
van producten en diensten (een uitnodiging voor een leertraject binnen twee 
weken). Het uitgewerkte proces is tevens een goede basis om bij ondersteu-
nende ICT-systemen aan te sluiten. Het gaat hierbij vaak om de website van 
de L&D-afdeling, een leermanagementsysteem (LMS) of allerlei administra-
tieve systemen op het gebied van facturatie, budgettering of inkoop.
Deze systemen kunnen onderdeel uitmaken van de eigen organisatie, maar 
ze kunnen ook ondergebracht zijn bij een externe partij, een zogenaamde 
outsourcingspartner. In dergelijke gevallen gaat het werkproces over de 
grenzen van de organisatie heen (Kengen & Jagtman, 2008). In het voor-
beeld van figuur 14.6 raakt het proces twee ICT-systemen, namelijk een 
aanmeldsysteem en een facturatiesysteem.
Ten slotte vormen de werkprocessen ook een goede basis voor kwaliteits-
management binnen de L&D-afdeling. Door het procesverloop te bestuderen 
en te meten kan de afdeling samen met klanten nagaan of de afgesproken 
levertijden worden gehaald, of aan de beloofde kwaliteitsnorm wordt vol-
daan, of er mogelijk stremmingen ontstaan in het proces en of de betrokke-
nen in het proces optimaal met elkaar samenwerken. Door de processen 
regelmatig te monitoren, expliciet te managen en samen met de klanten 
continu te verbeteren, blijft de continuïteit van de afdeling gewaarborgd en 
ontstaat een ‘businesspartnerrelatie’ tussen de klant en de L&D-afdeling. 
Onderdeel van proces- en kwaliteitsmanagement is ook dat bepaald wordt 
of de processen voldoen aan eisen op het gebied van informatiebeveiliging 
(security), aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) of aan 
specifieke eisen die een afdeling AO/IC (administratieve organisatie/interne 
controle) stelt. Deze laatste eisen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben 
met het aanvragen van subsidie of voor het afleggen van verantwoording 
over reeds verkregen subsidies.

Processen binnen de L&D-afdeling verlopen in toenemende mate via aller-
lei IT-systemen, applicaties, portals en selfservice-processen. Via mobile 
learning applicaties kunnen managers en medewerkers tijd- en plaats onaf-
hankelijk leren. In hoofdstuk 11 zijn de meest voorkomende systemen voor 
mobile learning beschreven. Het gaat dan bijvoorbeeld om leermanage-
mentcontentsystemen, micro-learning platforms, assessmenttools, lear-
ning experience platforms en content bibliotheken.

Gezien de toename van technologie en digitalisering binnen L&D-afdelin-
gen is het ook van belang dat binnen L&D-afdelingen aandacht is voor het 
functioneel beheren van applicaties, tools, L&D-data en de koppelingen 
(ook wel interfaces genoemd) tussen de verschillende systemen binnen en  
buiten de organisatie. De combinatie van applicaties, koppelingen, data, 
enzovoort, wordt ook wel het ‘ecosysteem van de L&D-leertechnologie’  
genoemd. Bij het beheer van dergelijke ecosystemen is het gebruikelijk om 
de technologie te koppelen aan het beleid en de processen in een organi-
satie. Een dergelijke weergave wordt de L&D IT-architectuur genoemd. In 
figuur 14.7 is een voorbeeld van zo’n architectuur opgenomen, waarin  
getoond wordt dat systemen processen ondersteunen en dat processen 
gebaseerd zijn op beleid.

leer
management
systeem (lMS)
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L&D-enterprise-architectuur 
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FIGUUR 14.7  Voorbeeld van een L&D-enterprise-architectuur

Business
perspectief

§  14.7 L&D-rollen en -competenties

In bijna alle voorgaande hoofdstukken zijn ontwikkelingen geschetst op 
maatschappelijk, demografisch, organisatorisch en medewerkerniveau, die 
impact hebben op de rollen en competenties van L&D en L&D-professio-
nals. Er is gesproken over VUCA-omstandigheden, de vierde industriële re-
volutie en de voortschrijdende digitalisering. Het is duidelijk geworden dat 
organisaties een duurzaam inzetbare workforce (employable) willen, die in-
zetbaar is op verschillende terreinen (multi-deployable). Deze ontwikkelin-
gen hebben niet alleen impact op de positionering en organisatie van de 
L&D-afdeling, maar ook op de rollen en functies die medewerkers binnen 
die afdeling vervullen en de daarvoor benodigde competenties.

Een onderzoek van het toonaangevende internationale L&D-onderzoeksin-
stituut CIPD onder 600 L&D-professionals uit 45 landen toont ook aan dat 
er een forse rolverandering te verwachten is (CIPD, 2015). In figuur 14.8 
zijn de onderzoeksresultaten van het CIPD weergegeven in de vorm van de 
huidige aandachtsgebieden en rollen in de L&D-praktijk en de te verwach-
ten toekomstige rolveranderingen. De top vijf van rolveranderingen bestaat 
uit het faciliteren van social en collaborative learning, online learning deli-
very, coaching en mentoring, content development en instructional design.

rolverandering



14

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v
456 DEEL 3 MANAGEMENT VAN DE L&D-FUNCTIE

FIGUUR 14.8  Verschuiving in L&D-rollen

Bron: CIPD, 2015
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Bij benchmarkonderzoek onder Nederlandse organisaties worden brede 
aandachtsgebieden voor L&D-professionals geïdentificeerd, die leiden tot 
nieuwe rollen, functies en competenties:
• Leren is meer gericht op het verbeteren van bedrijfsresultaten, waarbij 

meer de nadruk komt te liggen op effectiviteit en efficiency in leren.
• Strategisch talentmanagement wordt essentieel, waardoor er meer aan-

dacht moet zijn voor het ontwikkelen, werven en behouden van de ‘ex-
pertise-elite’.

• Gepersonaliseerd leren is leidend, waarbij leerinhoud en materialen, on-
dersteund door technologie, op maat beschikbaar zijn voor de lerende.

• Lerenden worden meer zelfsturend en organisaties moeten medewer-
kers faciliteren om lifelong learners te worden die zichzelf verantwoorde-
lijk houden voor hun inzetbaarheid, ontwikkeling en mobiliteit.

• Mobile learning wordt dagelijks gebruikt, bijvoorbeeld: online-learning, 
e-learning, blended learning, massive open online courses (MOOCs) en 
micro-learning.

• De werkplek wordt een hoogeffectieve leeromgeving waarbij leren deel 
uitmaakt van het dagelijks werk en is geïntegreerd in de dagelijkse werk-
processen of workflows.

• Er is meer aandacht voor kennisdeling en teamleren, ondersteund door 
blogs, social media en forums, maar bijvoorbeeld ook door lunchsessies 
en conferenties.

• Er is een toegenomen behoefte aan content curation. Daarmee wordt 
alle ondersteuning bedoeld die lerenden nodig hebben om hun rol en 
verantwoordelijkheid bij zelfsturend leren te kunnen nemen.
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In het onderzoek Tendensen in leren en ontwikkelen in organisaties (Netwerk-
gids 2020-2021), dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de Nederlandse en  
Belgische L&D-beroepsverenigingen, wordt de evolutie van de L&D-rollen on-
derzocht. De uitkomst van het 2020 onderzoek toont tien rollen die veel 
voorkomen binnen L&D-teams (zie figuur 14.9):
1   Learning facilitator: biedt L&D-ondersteuning aan om leren te integreren 

op de werkplek;
2   Visionair: zet binnen L&D-beleidslijnen & visie uit;
3   Supporter: adviseert/coacht leidinggevenden over de ontwikkeling van 

hun medewerkers;
4   Talent manager: ontwikkelt, implementeert en promoot een talent ma-

nagementstrategie;
5   Administrator: organiseert de praktische kanten van L&D, beheert midde-

len en contracten;
6   Learning expert: verzamelt nieuwe inzichten en trends over L&D;
7   Learning ambassador: promoot L&D en toont aan dat leeroplossingen 

succesvol zijn;
8   Evaluator: evalueert leeroplossingen om aanbod te verbeteren;
9   Business analyst: overlegt met de business om de leerbehoeften in kaart 

te brengen;
10   Learning producer: werkt leeroplossingen uit en stelt een opleidingsplan op.
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FIGUUR 14.9  De evolutie van L&D-rollen

Bron: Netwerkgids 2020-2021

In dit onderzoek is ook de visie over de te verwachten evolutie van de L&D rol-
len gevraagd aan senior management van organisaties. Uit de antwoorden 
van de senior managers blijkt dat in Nederland de rollen business analyst 
(69%) en die van visionair (68%) steeds belangrijker worden (zie figuur 14.9). 
Leren wordt vaak als een vanzelfsprekende oplossing gezien als er zich een 
probleem voordoet in een organisatie. Nochtans is leren niet altijd de beste 
oplossing. L&D-professionals moeten af van het imago van de klusjesman die 
overal een oplossing voor weet. Door in gesprek te gaan met de business – 
de interne klant – en samen op zoek te gaan naar de juiste oplossing, wijzigt 
de rol van het L&D-team en kan L&D strategische waarde toevoegen. Mogelijk 
daarom merken ze in Nederland een steeds minder belangrijke administratieve 
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(13%) en productieve rol (16%) van L&D-teams. In België springt vooral de 
groeiende rol van het L&D-team als talent manager in het oog: 70% ziet die 
belangrijker worden. De rol van administrator (14%) zakt net als in Neder-
land (13%) weg, maar dat is niet het geval voor de learning producer (1%). 
Nederlandse aanbieders zien bij hun klanten vooral de rol van learning facili-
tator (76%) en (opnieuw) business analyst (68%) groeien, terwijl ze voor hen 
geen toekomst zien als administrators (23%) en talent managers (17%). In 
België geloven aanbieders erg hard in de rol van L&D-teams als visionair 
(68%), en (ook) niet in die van administrator: 19% ziet die dalen.

Door deze ontwikkelingen zijn er binnen het nationale en internationale 
L&D-werkveld diverse rol- en competentieprofielen voor de L&D-professio-
nal opgesteld voor de 21ste eeuw. Een overzicht wordt hierna gegeven.

14.7.1 Rollen van L&D-professionals
Het bepalen welke rollen en competentieprofielen tot het beroep van de 
L&D-professional behoren, is van groot belang voor de afbakening van het 
beroepsdomein. Een competentieprofiel geeft aan waarop iemand die in 
het beroep werkzaam is, aangesproken mag worden. Sinds de publicaties 
van McLagan (1989) worden er over het algemeen elf sleutelrollen van de 
L&D-professional onderscheiden, gebundeld in vijf clusters:
1 analysecluster (met rollen als onderzoeker, assessor, evaluator en ana-

list van opleidingsbehoeften);
2 ontwikkelingscluster (met rollen als leermateriaal-, content- en program-

maontwikkelaar);
3 strategisch cluster (met rollen als L&D-manager, makelaar/verkoper, 

L&D-adviseur en organisatieontwikkelaar);
4 instructiecluster (met rollen als instructeur, trainer en coach);
5 beheerscluster (met de rollen van administrateur en technologiebeheer-

der).

Deze sleutelrollen vertalen zich in een fors aantal functies en functiena-
men zoals die in het L&D-werkveld gangbaar zijn. In tabel 14.4 is een niet-
limitatief overzicht opgenomen.

De ontwikkeling van de rol van de L&D-professional beweegt zich van leve-
rancier en ontwikkelaar van leeroplossingen naar adviseur, regisseur, gids 
en coach bij leerprocessen en organisatieontwikkeling en talenten perfor-
mancevraagstukken (Vey, 2017). Daarbij neemt de technologische compo-
nent in het werk enorm toe. Het gaat daarbij om het ontwerpen van digitale 
leeroplossingen, het beheren van het ecosysteem van de L&D-technologie, 
het ontsluiten en analyseren van big data op het gebied van L&D en het 
vertalen ervan in L&D-analytics. Verder worden L&D-professionals aange-
sproken op hun deskundigheid om veranderingsprocessen bij mensen te 
begeleiden en organisatie- en cultuurveranderingen te ondersteunen (Cal-
ver et al., 2013).

Sleutelrollen

ecosysteem

Big data
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TABEL 14.4 Overzicht van functienamen en rollen in de L&D-/L&D-praktijk

Strategisch niveau Chief learning officer
Vice president people development
Directeur L&D
Directeur of decaan van de corporate university of academy

Tactisch niveau Hoofd Opleidingen, L&D-manager, T&D-manager
Manager Opleidingsadministratie (backoffice)
Manager digitaal leren
Kwaliteitsmanager HRD
Manager leertechnologie (LMS enz.)
Programma-manager
Strategisch of senior opleidingsadviseur
L&D-projectmanager
Accountmanager

Operationeel niveau Trainer/coach
Ontwerper en ontwikkelaar/instructional designer
Assessor van leerbehoeften
Beheerder leertechnologie, LMS of LCMS
L&D-analist (back-office)

Hierna staan we uitgebreider stil bij vijf van deze roltransities:
• van opleidingsexpert naar expert in leerprocessen en gedragsverandering;
• van leermateriaalontwikkelaar naar agile instructional designer;
• van adviseur naar L&D-businesspartner en trusted advisor;
• van individuele verandering naar organisatieverandering;
• van administrateur naar L&D-technologiespecialist.

Van opleidingsexpert naar expert in leerprocessen en gedragsverandering 
De nadruk wordt hierbij verlegd van de opleidingsinspanningen van de trai-
ner/docent naar het ontwerpen van leersituaties, processen en werkplek-
ken waarin werken, leren en zichzelf ontwikkelen op elkaar zijn afgestemd. 
De L&D-professional heeft diepgaande (neurologische) kennis van leerpro-
cessen bij medewerkers en heeft verstand van gedragsverandering en de 
psychologische achtergronden daarvan. Vervolgens ligt de nadruk op het 
proces van kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en kennismanagement 
(Streumer & Van der Klink, 2004; Tissen et al., 2008).

De rol van de L&D-professional hierbij is:
• ontwerper van krachtige leeromgevingen, leerprogramma’s en learning 

journeys;
• adviseur inzake ontwikkeling, gedragsverandering en loopbaan van me-

dewerkers;
• ontwerper en ontwikkelaar van nieuwe en adequate HR-systemen;
• ontwerper van systemen voor kennisontwikkeling en kennismanagement.

Van leermateriaalontwikkelaar naar agile instructional designer
De traditionele leermateriaalontwikkelaar ontwikkelt zich tot een designer van 
brede, vaak technologisch vormgegeven leeroplossingen met inzet van mo-
biele, digitale en sociale mediatechnologie. Het gaat daarbij om e-learnings, 
MOOCs, micro-learning, serious games, learning apps en samenwerkingsvor-
men via sociale media (collaboratiemedia genoemd) zoals chats, blogs en 
fora (zie ook hoofdstuk 11). Ontwikkelen evolueert naar instructional design, 
waarbij de ontwikkelaar samenwerkt met allerlei technisch experts om com-
petitie-elementen en aspecten van virtual reality (VR), augmented reality (AR) 

virtual reality 
(vr)

augmented  
reality (ar)
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en artificial intelligence (AI) in te passen in leeroplossingen. Dit wordt wel ga-
mification van leeroplossingen genoemd. Daarnaast moet het ontwerpen, 
ontwikkelen en opleveren van deze geavanceerde leeroplossingen sneller ver-
lopen en moet eerder een bruikbaar resultaat opgeleverd worden. Hierbij wor-
den dan zogenaamde lenige − agile of scrum achtige − ontwerpmethoden ge-
hanteerd in plaats van de bekende rigide watervalmethoden. Deze aspecten 
worden ook behandeld in hoofdstuk 9.

De rol van de L&D-professional hierbij is:
• kennis hebben en inpassen van nieuwe multimediatechnologie in leer-

oplossingen;
• goede kennis hebben van de mogelijkheden van sociale media en col-

laboratieplatforms in leerprocessen;
• leeroplossingen kunnen inpassen in werksituaties en werkprocessen;
• goed kunnen samenwerken met IT- en communicatiespecialisten buiten 

L&D.

Van adviseur naar L&D-businesspartner en trusted advisor
Hierbij ligt de nadruk op het advies aan management en deelnemers over 
mogelijke en wenselijke leer- en ontwikkelingstrajecten. Het gaat overigens 
niet alleen om het advies, maar ook om de uitvoering, organisatie, begelei-
ding en resultaatmonitoring van deze trajecten. Van belang hierbij is ook de 
rol van makelaar/verkoper van leeroplossingen of advieswerkzaamheden. 
De rol krijgt meer aandacht naarmate L&D-afdelingen binnen en buiten de 
organisatie hun diensten meer aan het management moeten verkopen. 
Managers zijn autonomer geworden en zijn niet meer verplicht L&D-oplos-
singen automatisch af te nemen van de L&D-afdeling. Het verdwijnen van 
de luxe verplichte winkelnering dwingt L&D-professionals tot een klantge-
richte houding.

De L&D-adviseur adviseert niet alleen over performanceproblemen en mo-
gelijke leeroplossingen, maar ook over organisatie- en cultuurverandering 
en de vertaling ervan naar individuele ontwikkelingstrajecten en vice versa. 
Daarbij moet de adviseur bij zijn klanten en andere stakeholders zo veel 
vertrouwen opbouwen, dat deze de adviseur als businesspartner of trusted 
advisor beschouwen. Een L&D-businesspartner of trusted advisor wordt 
door zijn klanten in een vroeg stadium bij problemen betrokken, is goed 
verbonden met de business en de primaire processen, kent de manage-
mentagenda en biedt proactief L&D-oplossingen voor de businessproble-
men.

De rol van de L&D-professional hierbij is:
• opstellen van L&D-strategie of -beleid en implementatieplannen;
• organisatie-analyse, L&D-analytics en HR-analytics;
• adviseur voor opleiden en leren in de organisatie;
• ontwikkelaar, instructeur en begeleider van (online) leer- en verande-

ringsprocessen;
• adviseur en coach bij assessment en prestatieverbetering;
• makelaar en inkoper van opleidings- en leertrajecten.

artificial 
 intelligence (aI)

gamification

Businesspartner
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De L&D-businesspartner of trusted advisor heeft het vertrouwen van zijn 
klant en kan vanuit die rol zijn klant prikkelen en uitdagen om tot een goe-
de oplossing te komen (Vey, 2017). Belangrijk daarbij is dat de adviseur 
goed oog heeft voor impliciete verwachtingen die zijn klant heeft van een 
project of van de adviseur en dat deze verwachtingen ook worden ingelost. 
We spreken dan van het vervullen van het zogenaamde psychologisch con-
tract, dat bestaat naast het formele contract (Chelliah, 2010, Mooijman, 
2021). Zie figuur 14.10 voor de relatie tussen het formele en informele 
contract.

De basis van
een klant-
adviseur-

relatie

Formeel
contract

Begrip van
expliciete klant-
verwachtingen

Ingeloste
verwachtingen

Het door de klant
ervaren succes van het

adviesproces onderscheidt de
adviseur van concurrerende

adviseurs

FIGUUR 14.10  Relatie tussen formeel en informeel contract

Bron: Mooijman, 2021

Psychologisch
contract

Begrip van
impliciete

psychologische
verwachtingen

Van individuele verandering naar organisatieverandering
De verlegging van het zwaartepunt van individuele medewerkers naar de 
gehele organisatie betekent een fundamentele wijziging in de L&D-functie. 
Het gaat niet meer om het opleiden en leren van individuele mensen, maar 
om het ondersteunen en implementeren van veranderingsprocessen. Oplei-
den en leren wordt geplaatst in het perspectief van de toekomstige taken 
van de organisatie in het algemeen, en meer in het bijzonder bij perso-
neelsplanning, talentmanagement en performancemanagement (Deloitte, 
2017). De L&D-professional heeft ervaring met organisatieontwikkeling, 
veranderprocessen en de impact van leren op die processen. Veranderpro-
cessen worden als leerprocessen ingericht en veranderingen worden duur-
zaam geborgd in HR-systemen als beoordelen, belonen en mobiliteit.

De rol van de L&D-professional hierbij is:
• aanpassen van strategische HR-systemen, zoals kwalitatieve perso-

neelsplanning;
• adviseren over veranderingen in organisatie, cultuur en managementstijl;
• mede-ontwerpen van organisatiestructuren en besturing, overlegmodel-

len en werkprocessen;
• begeleider en coach bij organisatieveranderingsprocessen.

Van administrateur naar L&D-technologiespecialist
Bij de L&D-praktijk in de 21ste eeuw is een grote hoeveelheid technologie 
betrokken (zie ook hoofdstuk 11). Het gaat hierbij onder meer om leerma-
nagementsystemen (LMS), leercontentmanagementsystemen (LCMS), L&D-
assessmenttools, digitale leercontent zoals e-learning, simulaties en seri-
ous games, sociale netwerken, collaboratieplatforms en micro-learning 
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platforms en kwaliteitsregisters. Veel van deze functionaliteiten zijn door 
de organisatie als applicatie gekocht en worden ook beheerd door de orga-
nisatie. In toenemende mate worden deze functionaliteiten echter in de 
cloud geplaatst. De vroegere opleidingsadministrateur wordt een specialist 
op het gebied van L&D-technologie, adviseert over de toepassingen ervan, 
bewaakt de continuïteit en veiligheid en bewaakt ook de privacy van de 
personeelsdata.

De rol van de L&D-professional hierbij is:
• borgen van de continuïteit, security en kwaliteit van de L&D-systemen 

en -technologie;
• bewaken, beheren en ontsluiten van L&D-data in de vorm van dash-

boards;
• samenwerken met externe leveranciers van L&D-technologie;
• technisch beheer en ontsluiten van digitale content.

14.7.2 Competenties van L&D-professionals
De bestaande en nieuwe rollen van de L&D-professional leiden ook tot 
aangepaste beschrijvingen van succesvol werkgedrag in de vorm van com-
petentieraamwerken en -profielen. Dergelijke raamwerken en profielen bie-
den de mogelijkheid om professionals te werven en te selecteren, te be-
oordelen op hun functioneren en om ontwikkelingsprogramma’s op te 
stellen voor verdere ontplooiing. Managers van L&D-afdelingen kunnen het 
model gebruiken om na te gaan welke competenties en kennis zij nog mis-
sen om hun afdeling toekomstklaar te maken. De American Association for 
Talent Development (ASTD/ATD) is al in 1978 begonnen met het vaststel-
len van kenmerkende beroepsbekwaamheden voor L&D-professionals en 
heeft in 2020 een geactualiseerde versie van het competentiemodel opge-
leverd (ATD, 2020).

Dit model gaat uit van een hoofdvraag: wat moet een talentontwikkelings-
professional weten en kunnen om succesvol te zijn? Ten opzichte van het 
2014 model is de nadruk van de ATD verschoven van een competentie-
raamwerk (gericht op het nu, academisch, beperkt) naar een capability  
model (gericht op de toekomst, praktisch, flexibel). In het 2020 ATD-model 
beoogt de L&D-rofessional richting te geven bij het verwerven van kennis 
en vaardigheden om in hun rol, nu en in de toekomst, succes te hebben. 
Het nieuwe 2020 model is opgebouwd rondom drie dimensies van de L&D-
professie, met in totaal 23 capability elementen (zie figuur 14.11):
1 Building Personal Capability: deze dimensie bevat met name persoonlijke 

en interpersoonlijke vaardigheden;
2 Impacting Organizational Capability: vaardigheden gericht op het begrij-

pen, beïnvloeden en verbeteren van de organisatie-resultaten;
3 Developing Professional Capability: ontwikkelen van professionele L&D-

kennis en vaardigheden.

cloud

aTDmodel
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Bron: ATD, 2020

FIGUUR 14.11  Uitwerking van competenties voor L&D

ATD
2020

- Communication

- Learning Sciences

- Business Insight

- Consulting and Business Partnering

- Organization Development and Culture

- Talent Strategy and Management

- Performance Improvement

- Change Management

- Data and Analytics

- Future Readiness

- Instructional design
- Training Delivery and Facilitation
- Technology Application
- Knowledge Management
- Career and Leadership
   Development
- Coaching
- Evaluating Impact

- Emotional Intelligence and
  Decision-Making
- Collaboration and Leadership
- Cultural Awareness and Inclusion
- Project Management
- Compliance and Ethical Behavior
- Lifelong Learning

Developing
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Capability

Impacting
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Capability
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Personal
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1 Building Personal Capability
1a Communication: effectief kunnen communiceren vraag om relevante 
kennis van de communicatiepincipes en -technieken om de boodschap af 
te stemmen op de doelgroep. Het is belangrijk om actief te kunnen luiste-
ren, gedachten, ideeën en gevoelens helder en compact te kunnen uitdruk-
ken en op een aansprekende wijze.

1b Emotional Intelligence and Decision-Making: emotionele intelligentie en 
het vermogen om (juiste) besluiten te kunnen nemen, zijn basaal voor  
professioneel succes. Emotionele intelligentie is de aanleg om jouw eigen 
emoties te begrijpen, interpreteren en reguleren, evenals het kunnen af-
stemmen op het verbale en non-verbale gedrag van anderen. Voor goede 
besluitvorming is het nodig om de noodzaak en belang van een besluit te 
bepalen, keuzemogelijkheden te identificeren en actie te nemen naar aan-
leiding van gemaakte keuzes.

1c Collaboration and Leadership: leiderschap omvat visie en invloed die no-
dig zijn om samenwerking te bevorderen. Bij zowel samenwerking als leider-
schap is het nodig om het werk van anderen te kunnen doorgronden, effec-
tief te kunnen communiceren en duidelijke feedback te kunnen geven. 
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Leiderschap vraagt om het vermogen om medewerkers en taken met elkaar 
in overeenstemming te brengen, effectieve leiders werken samen op basis 
van vertrouwen en inspireren de leden van hun team(s).

1d Cultural Awareness and Inclusion: effectief zijn op deze gebieden bete-
kent respect tonen voor verschillende perspectieven, achtergronden, ge-
woontes, kwaliteiten en gedragsnormen. Daarnaast is het belangrijk om 
actief inbreng, inzichten en ideeën van anderen te vragen en te waarderen.

1e Project Management: het analyseren en prioriteren van L&D-initiatieven 
draagt bij aan een waardevolle leerervaring. Effectief projectmanagement 
vraagt om het vermogen om te kunnen plannen, organiseren en beheren 
van (project) middelen, teneinde geformuleerde doelen te kunnen bereiken.

1f Compliance and Ethical Behavior: deze elementen hebben betrekking op 
de verwachting dat een L&D-professional integer handelt, binnen de wet-
telijke richtlijnen van het land waarin men werkt. Dit betekent dat de L&D-
professional kennis moet nemen van de lokale voorschriften ten aanzien 
van arbeidscontracten en -regels, dataprivacy, gebruik van bronnen.

1g Lifelong Learning: levenslang leren (of continue leren) wordt gekenmerkt 
door zelfmotivatie, nieuwsgierigheid, zelfreflectie en verantwoord risico- 
nemen. L&D-professionals zouden rolmodel moeten zijn voor continue  
leren middels zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen voor de persoon-
lijke ontplooiing en het zoeken naar relevante kennis ter verbetering. Dit 
rolmodel gedrag is een voorbeeld voor anderen om het voorbeeld te volgen 
en dat leren mogelijk en inspirerend kan zijn.

2 Impacting Organizational Capability
2a Business Insight: als L&D-professionals waarde willen kunnen toevoe-
gen, dienen ze de organisatie en de branche waarin die opereert, goed te 
begrijpen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn: de huidige (commerciële) 
situatie, de marktontwikkelingen en hoe de organisatie haar missie en doe-
len beoogt te realiseren. Dit business inzicht is nodig om de L&D-strategie 
nauw te laten aansluiten bij de bedrijfsstrategie en constructief samen te 
kunnen werken met senior management.

2b Consulting and Business Partnering: indien L&D als volwaardige busi-
ness partner wil worden gezien, vereist dit het kunnen bouwen van functio-
nele relaties om verbetering of verandering mogelijk te maken voor interne 
of externe ‘klanten’. Dit vraagt om een breed scala aan vaardigheden, on-
der andere analytisch denken (behoefte-analyse, data-analyse, probleem-
oplossing, systeemdenken), beïnvloedingsvaardigheden, coaching.

2c Organization Development and Culture: organisatieontwikkeling (OD) is 
gericht op het verbeteren van de organisatie door middel van het harmoni-
seren van strategie, structuur, processen en de competenties van de me-
dewerkers op alle niveaus. Organisatiecultuur omvat de waarden en nor-
men, formele en informele samenwerkingsverbanden en de hiërarchie. Het 
begrijpen van deze cultuurelementen, kan in positieve zin bijdragen om 
L&D-initiatieven succesvol vorm te geven en te implementeren.
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2d Talent Strategy and Management: indien organisaties hun ambities  
willen realiseren is het noodzakelijk om talent ontwikkeling onderdeel te 
maken van de bedrijfsstrategie: mensen voeren die strategie uit! Talent 
strategie en management draagt middels talent acquisitie, opleiden, ‘plaat-
sing’, beloning en retentie bij aan de organisatiecultuur, medewerkerstevre-
denheid en de positieve bedrijfsresultaten van de organisatie. Van L&D 
wordt verwacht dat er nauw wordt samengewerkt met HR en lijnmanagers.

2e Performance Improvement: dit element betreft de systematische aanpak 
om organisatiedoelen te bereiken via het identificeren van ontbrekende 
competenties bij medewerkers en het vervolgens dichten van deze presta-
tiekloof. Dit vraagt om een resultaatgerichte aanpak van L&D, waarbij de 
oorzaken van niet-functioneren worden vastgesteld en indien relevant, leer-
oplossingen worden ontwikkeld en uitgerold.

2f Change Management: L&D-professionals zijn voortdurend betrokken bij 
verandermanagement, het faciliteren van veranderingen voor medewerkers, 
teams en de organisatie. Omdat verandering de enige zekerheid voor orga-
nisaties is (en vaak niet goed wordt begeleid), betekent dit een kans voor 
L&D om strategisch bij te dragen en zich te onderscheiden. L&D dient 
daartoe de processen, principes en change-vaardigheden te begrijpen en 
verwerven.

2g Data and Analytics: gegeven het belang van data, wordt dit vakgebied 
van steeds groter belang voor L&D. Het betreft de vaardigheid om data te 
kunnen verzamelen, analyseren en om te zetten in gewenste L&D-initiatie-
ven. Relevante bronnen voor L&D zijn onder andere: beoordelingsdata, re-
tentiedata, tevredenheidsdata en opleidingshistorie.

2h Future Readiness: de snelheid van verandering dwingt organisaties om 
haar medewerkers continue bij- en om te scholen. Om future ready te zijn, 
moet L&D intellectuele nieuwsgierigheid etaleren en het steeds analyseren 
van de omgeving van de organisatie, om voorbereid te zijn op nieuwe veran-
deringen. Dit betekent in concreto het monitoren van trends, evolutie van 
technologie, teneinde de kennis en vaardigheden aan te bieden die mede-
werkers en organisatie toekomstbestendig maken.

3 Developing Professional Capability
3a Learning Sciences: wetenschap omtrent leren wordt steeds breder om-
armd binnen het L&D-vakgebied. Deze interdisciplinaire wetenschap omvat 
gebieden als pedagogie, didaktiek, neuroscience, computerwetenschap en 
cognitieve psychologie. L&D-professionals kunnen deze gebieden toepas-
sen bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van leeroplossingen 
en daarmee de effectiviteit van deze oplossingen vergroten.

3b Instructional design: onderwijskundig ontwerp stelt L&D in staat om 
leeroplossingen te creëren voor medewerkers, die daarmee effectief com-
petenties kunnen verwerven en toepassen. Het onderwijskundig ontwerp-
proces bestaat uit enkele stappen: behoeften analyseren, ontwerp van de 
leeroplossing en leermiddelen, implementeren en evalueren van de leerop-
lossing. L&D hanteert daarbij de meest optimale methodes en technologie 
om de leerervaring te bevorderen.
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3c Training Delivery and Facilitation: het uitvoeren en faciliteren van leertra-
jecten, stelt L&D-medewerkers in staat om hun kennis en vaardigheden te 
verbeteren en daarmee beter te functioneren. L&D schept de juiste condi-
ties om te leren en kiest de meest effectieve leermiddelen en methodes 
om het leren relevant, aantrekkelijk en toepasbaar te maken.

3d Technology Application: door de evolutie van leertechnologie en de mo-
gelijkheden die dit L&D biedt, dienen L&D-professionals de kennis te ver-
werven om de juiste leertechnologie te zoeken en in te zetten. Dit betekent 
in concreto dat L&D kennis moet hebben op het gebied van software, sys-
temen, kunstmatige intelligentie en hoe dit (samen met IT) te integreren en 
te gebruiken is in de bredere organisatiecontext.

3e Knowledge Management: kennismanagement is het expliciete en syste-
matische beheer van intellectueel kapitaal en organisatie-kennis. Dit kan 
in de praktijk worden gerealiseerd via het verzamelen, coderen, valideren, 
borgen, opslaan, gebruiken en creëren van kennis ter verbetering van de 
organisatie en haar medewerkers. L&D dient daarbij onder andere kennis 
te hebben van de methoden en technieken van kennis verzamelen, kennis-
netwerken en welke kennis medewerkers wanneer nodig hebben.

3f Career and Leadership Development: effectief carrièremanagement doelt 
op de nauwe samenhang tussen het leeraanbod van de organisatie en de 
leervraag van medewerkers. Indien L&D de ontwikkelingsbehoeftes van 
medewerkers, lijnmanagers en de organisatie goed in kaart brengt, kunnen 
leeroplossingen worden ontwikkeld en aangeboden, zodat alle medewer-
kers zich kunnen ontplooien. L&D heeft daarbij vaardigheden nodig met be-
trekking tot assessments, carrièreplanning, opleiden en leiderschapsont-
wikkeling.

3g Coaching: coachingsvaardigheden zijn essentieel voor L&D-professio-
nals om talentontwikkeling te kunnen faciliteren en versnellen binnen de 
organisatie. Coaching is een interactief proces dat medewerkers beter kan 
laten reflecteren, beslissen, groeien en presteren op basis van hun natuur-
lijker sterktes. Het kunnen coachen vereist vaardigheden als: luisteren, be-
vragen, samenvatten, uitdagen en het ontwikkelen van actieplannen.

3h Evaluating Impact: het evalueren van de impact van opleidingsintenven-
ties hangt samen met hoe effectief de uitwerking is op de individuele me-
dewerkers en teams van de organisatie. L&D-professionals moeten in staat 
zijn om systematisch het effect van leerprogramma’s te evalueren op diver-
se niveaus (van deelnemersaantallen tot effect op de prestatie) en daar-
over te rapporteren. Het verzamelen en interpreteren van opleidingsdata 
biedt de mogelijkheid om leerinterventies te verbeteren of de waardepropo-
sitie van L&D voor belanghebbenden te versterken. Zie ook hoofdstuk 17. 
De te ontwikkelen L&D-vaardigheden omvatten onder andere: kennis van 
learning analytics, kennis van onderzoeksmethoden en de vaardigheid om 
evaluaties te ontwerpen en te gebruiken.
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14.7.3 Beroepscode voor L&D-professionals
Een beroep streeft ernaar specifieke deskundigheid in een bepaald werk-
veld te bezitten, waardoor de groep zich kan onderscheiden van ieder  
ander die het beroepenveld betreedt. Gaandeweg zal de beroepsgroep  
bovendien zorg willen dragen voor de beheersing van en controle op de 
kwaliteit van de beroepsuitoefening, en duidelijke eisen willen stellen aan 
de toetreding tot het beroep en de beroepsuitoefening van degenen die 
werkzaam zijn in het beroep.

Professionals
L&D-professionals hebben een achtergrond in verschillende disciplines en 
opleidingen en werken vanuit verschillende referentiekaders, theoretische 
inzichten en praktijkervaringen. Zij hanteren uiteenlopende maatstaven en 
werkwijzen, zowel bij de interpretatie van opleiden als oplossing voor be-
drijfsproblemen, als bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de op-
leidingen zelf. Het bestaan van een zelfstandige beroepsgroep met een 
zelfstandig en afgebakend professioneel domein met duidelijke beroeps-
normen en -maatstaven is voor L&D-functionarissen van groot belang. Aan 
de ene kant kunnen beroepsnormen en -maatstaven de leden tot steun zijn 
bij de ontwikkeling van hun eigen professionaliteit en een bescherming be-
tekenen tegen leden die zich niet aan deze waarden en normen houden. 
Aan de andere kant vormen zij een afscherming tegen onbillijke eisen van-
uit de ‘eigen’ organisatie en oneigenlijke belangen vanuit de omgeving, die 
een beroepsmatig functioneren ‘naar behoren’ in de weg staan. Een be-
roepscode kan daarbij helpen.

Beroepscode
Een beroepscode bevat een set standaarden, normen en regels met be-
trekking tot professioneel gedrag en de daarbij behorende relaties met in-
achtneming van beroepsspecifieke benamingen en benaderingswijzen van 
problemen, werkmaatstaven en methodieken. Het belangrijkste aspect van 
een beroepscode is de acceptatie door de leden van de beroepsgroep van 
een basisnorm van moraliteit, die de code in zijn totaliteit ondersteunt en 
een richtsnoer betekent voor de praktische toepassing in die situaties die 
te specifiek zijn om door coderegels te worden afgedekt. Effectiviteit in de 
toepassing hangt echter af van de competentie van de professional (De 
Ruijter & Lassche, 2006; Sprenger, 2006).

Het bestaan van een beroepscode garandeert nog geen naleving ervan en 
geen uniformiteit in het handelen van de leden van de beroepsgroep. Een 
beroepscode is ineffectief wanneer deze niet wordt vergezeld van een prak-
tisch toepasbaar systeem van controle en sanctionering, dat geaccepteerd 
is door de feitelijke beroepsbeoefenaren. Wettelijk is het zelfs verplicht dat 
de diensten die een persoon als lid van een beroepsgroep aanbiedt, gere-
glementeerd zijn in een beroepscode als richtlijn voor juist en competent 
handelen in het beroep. Een beroepscode waarin juist en competent han-
delen wordt omlijnd, maakt het een ander (een opdrachtgever of cliënt) mo-
gelijk om concreet handelen van een beroepsbeoefenaar te toetsen. Een 
beroepscode veronderstelt daarom toezicht en beroep. Belanghebbenden 
kunnen bij een kamer van toezicht klagen over het (vermeend incorrect) 
handelen van beroepsbeoefenaren. Toezicht wordt gehouden door leden 
van de beroepsgroep zelf op grond van eigen opgestelde regels (Hamers & 
Schwarz, 2008).

l&D 
professionals

Beroepscode
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Vanuit deze optiek heeft de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctio-
narissen (NVO2) in 2017 een nieuwe en herziene beroepscode uitgebracht 
met vijf focusgebieden waarmee de L&D-professional in het dagelijks werk 
te maken krijgt: de samenleving, de opdrachtgever, de lerende, de vakge-
noten en ten slotte de professional zelf (Beroepscode NVO2, 2017). Zie ta-
bel 14.5.

TABEL 14.5 Vijf focusgebieden in de beroepscode van de NVO2

Ten aanzien van samenleving

Vanuit respect voor de medemens:

• toon ik mij betrokken

• neem ik mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als L&D-professional

Ten aanzien van opdrachtgever

Vanuit gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid:

• toon ik mij samenwerkend en deskundig

• doe ik eerlijk en met kritisch vermogen wat in het belang is van de klant

Ten aanzien van lerende

Vanuit respect voor de medemens, verantwoordelijkheid en professionaliteit:

• toon ik mij betrokken en deskundig

• sta ik voor mijn vakmanschap in het beste belang van de lerende

Ten aanzien van vakgenoten

Vanuit integriteit, betrouwbaarheid en respect:

• toon ik mij vernieuwend en inspirerend

• ken ik mijn professionele verantwoordelijkheid

Ten aanzien van mijzelf

Vanuit professionaliteit en nieuwsgierigheid:

• toon ik mij deskundig en vernieuwend

• ben ik gericht op persoonlijke ontwikkeling, wendbaarheid en oprecht naar mijzelf

14.7.4 Ethische dilemma’s
Een beroepscode is geen overbodige luxe voor L&D-professionals, aangezien 
zij regelmatig voor ethische dilemma’s geplaatst worden (Mooijman, 2021). 
Een ethiek voor L&D-professionals is slechts weinig specifiek beschikbaar, 
vandaar dat slechts een begin kan worden gemaakt door te kiezen voor lei-
dende richtlijnen die ook in andere beroepsgroepen erkenning hebben ge-
vonden. Voor het oplossen van dilemma’s zijn geen duidelijke voorschriften 
en vaststaande regels beschikbaar. Bij een dilemma gaat het om een afwe-
ging van de verschillende pro’s en contra’s (voor- en nadelen) die in elke  
situatie een andere gestalte en een ander accent kunnen hebben. In het 
vakgebied van opleidingen zijn vier ethische hoofddilemma’s te onderschei-
den, waartoe de verschillende praktijkdilemma’s herleid kunnen worden:
1 professionele integriteit;
2 afstandelijke betrokkenheid;
3 ambivalente interventie;
4 aanvaarde verantwoordelijkheid.

ethiek

ethische  
dilemma’s
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Professionele integriteit
Het dilemma professionele integriteit heeft betrekking op de persoon van 
de opleider. Het bestaat enerzijds uit het strikt toepassen en laten gelden 
van professionele standaards, regels en criteria van het vakgebied en an-
derzijds uit het ‘rommelen’ met deze standaards en regels ter veiligstelling 
van belangen of ter begunstiging van personen. Dit dilemma staat het 
dichtst bij de regels en normen van de beroepscode en is daarom in veel 
gevallen duidelijk herkenbaar. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan is dat 
omwille van het budget of de tijd een opleidingsbehoefteonderzoek achter-
wege wordt gelaten, terwijl dit onderzoek eigenlijk noodzakelijk is om de 
precieze doelstelling en eindverantwoordelijkheid te kunnen vaststellen. 
Onvolledige oplossingen of onvoldoende resultaten moeten daarna worden 
gladgestreken.

Afstandelijke betrokkenheid
Het dilemma afstandelijke betrokkenheid betreft de relatie tussen opleider 
en opdrachtgever of cliënt. Het heeft enerzijds betrekking op de intensieve 
betrokkenheid, inzet van kwaliteiten en volledige participatie die van de op-
leidingsfunctionaris wordt gevraagd en anderzijds op de objectiviteit, het 
analytisch vermogen en de opgedane ervaringen die een zekere afstande-
lijkheid van de functionaris legitimeren.
Een voorbeeld uit de praktijk: een goed betalende en enthousiaste op-
drachtgever van een omvangrijk en intensief cursuspakket wil niets horen 
over mogelijke andere oplossingen of bedenkingen, maar eist daarentegen 
wel volledige inzet van opleiders en trainers voor de door hem gekozen op-
lossing. Het bijstellen van het proces en/of het inhuren van andere profes-
sionals kan in zo’n geval vaak te laat zijn.

Ambivalente interventie
Het dilemma ambivalente interventie heeft betrekking op doel en inhoud 
van de opleiding in relatie tot de deelnemers. De ambivalentie in dit dilem-
ma is dat trainingen en opleidingen gericht zijn op het beïnvloeden van  
houding en gedrag van mensen. Extreem gesteld kan elke opzettelijke beïn-
vloeding van menselijk gedrag worden gezien als een schending van de 
waardigheid van de persoon. Er bestaat echter geen procedure om een ef-
fectieve situatieverandering te realiseren zonder dat er een dergelijke beïn-
vloedende interventie van mensen plaatsvindt. Een probleem hierbij kan zijn 
dat de verandering van houding en gedrag op de korte termijn een succes 
is, maar op de langere termijn wellicht toch problematisch kan uitpakken en 
uiteindelijk tot een negatief resultaat kan leiden. Belangrijk bij dit dilemma 
is dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de interventie, de noodzaak en 
achtergrond ervan en de mogelijke gevolgen ervan voor persoon en organi-
satie. De opleidingsfunctionaris dient in twijfelgevallen andere beroepsgeno-
ten te raadplegen, het geval aan hen voor te leggen en hun advies te vragen 
om een zo evenwichtig mogelijke afweging te kunnen maken.
Een duidelijk praktijkvoorbeeld is dat aan een organisatie een scholings-
pakket wordt aangeboden onder de noemer loopbaanverruiming, terwijl het 
pakket in feite een selectiemiddel is om een aantal mensen te kunnen ont-
slaan. De vraag is of alle doelstellingen van een opleiding (ook die op orga-
nisatieniveau) aan alle betrokkenen kenbaar gemaakt moeten worden, op 
het gevaar af dat niemand de opleiding gaat volgen.

professionele 
integriteit

afstandelijke 
betrokkenheid

ambivalente 
interventie
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Aanvaarde verantwoordelijkheid
De kern van het dilemma aanvaarde verantwoordelijkheid zit in de verwach-
ting van zowel opleider als klant of opdrachtgever ten aanzien van de verant-
woordelijkheid voor een opleidingstraject. Deze verwachtingen lopen soms 
zeer uiteen. Het probleem is dat deze vooraf niet altijd precies af te grenzen 
en aan te geven zijn. Omdat soms een van of zelfs beide partijen het idee 
huldigen dat het aspect van verantwoordelijkheid op een later tijdstip vanzelf 
wel duidelijk wordt, streeft men niet naar een duidelijke overeenstemming. 
Zo kan het zijn dat de opleider denkt dat de klant of opdrachtgever  – wiens 
wens indruist tegen ethische richtlijnen – in de loop van het proces wel van 
gedachten zal veranderen, terwijl de klant of opdrachtgever denkt dat de op-
leider – die een bepaald deel van een cursus niet wil verzorgen – toch wel 
aan die wens zal willen voldoen. In feite wordt de verantwoordelijkheid (nog) 
niet aanvaard, maar uitgesteld op grond van vermeende verwachtingen. De 
oplossing van dit dilemma ligt in een meer directe en open wijze van com-
municeren, maar komt tegelijkertijd juist voort uit het feit dat dit niet kan.

aanvaarde  
verantwoorde
lijkheid
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Samenvatting

De L&D-afdeling wordt besproken vanuit drie perspectieven:
• strategie
• positionering
• inrichting

De rol van L&D verandert onder invloed van:
• externe ontwikkelingen
• technologie
• noodzaak tot efficiency en kostenreductie
• personalisatie van leren

De L&D-afdeling heeft daarom een aantal uitdagingen:
• L&D moet opnieuw worden ingericht en gepositioneerd binnen de organi-

satie
• uitdagingen moeten omgezet worden in kansen
• er is een sterke profilering nodig
• er is een professionalisering nodig
• er is een transformatie noodzakelijk met aandacht voor:

- een heldere propositie naar klanten en doelgroepen
- ondersteuning door stakeholders (bestuur, directie)
- missie, visie en strategie

Deze veranderingen hebben hun weerslag op:
• de positie van L&D in de organisatie
• de structurering
• de ontwikkeling van de L&D-afdeling
• de organisatie van de L&D-afdeling
• besturing (governance) en besluitvorming
• strategische positionering in de organisatie
• de rollen en competenties van L&D-professionals

De inrichting van de L&D-afdeling omvat de volgende bouwstenen:
• strategie van de onderneming
• visie op leren en ontwikkelen van de organisatie
• klantvragen, klantverwachtingen en producten en diensten
• L&D-werkprocessen
• L&D-systemen
• L&D-technologie
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De rol van de L&D-professionals veranderen sterk:
• van opleidingsexpert naar expert in leerprocessen en gedragsverandering
• van cursusontwikkelaar naar agile instructional designer
• van adviseur naar L&D-businesspartner en trusted advisor
• van individuele verandering naar organisatieverandering
• van administrateur naar L&D-technologiespecialist
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15

15 
L&D-inkoopmanagement
Petra Jagtman
Marlo Kengen

15.1 Introductie bij inkoop
15.2 Tactische inkoop
15.3 Overige stappen in het inkoopproces
15.4 Strategische keuzes bij inkoop

De inkoop van L&D-oplossingen start in het voortraject van het model voor 
leren en ontwikkelen in organisaties (zie figuur 0.1). Het inkoopproces be-
gint ná het identificeren van de opleidingsnoodzaak en vóór ontwikkeling 
van het leertraject. Op dat moment wordt de make or buy-beslissing geno-
men: gaat de organisatie zelf ontwikkelen en uitvoeren of gaan externen 
een rol spelen? In het inkoopproces worden zaken uit voorgaande stappen 
van het model meegenomen. Welke organisatiedoelen worden nage-
streefd? Welk inkoopbeleid volgt de organisatie? Het uitgangspunt in dit 
hoofdstuk is dat de noodzaak en het doel van het product of de dienst die 
ingekocht wordt zorgvuldig is onderzocht. Het vraagstuk kan dus worden 
opgelost met een leer- of presteeroplossing. In het inkoopproces wordt ook 
het natraject uitgewerkt. Specifieke eisen of wensen over het natraject 
worden al opgenomen in de offerteaanvraag in het voortraject. Naast de 
evaluatie van (leer)effecten kan ook het inkoopproces zelf of de leverancier 
worden geëvalueerd. Dit hoofdstuk start met een algemene schets van het 
inkoopvak en het inkoopproces. In de daaropvolgende paragrafen wordt 
het inkoopproces meer in detail besproken.
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§  15.1 Introductie bij inkoop

Als eerste kijken we naar de context waarbinnen inkoop van L&D-oplossingen 
plaatsvindt. We staan stil bij ontwikkelingen in het inkoopvak, inkooprollen 
en samenwerking met andere professionals in inkoopprocessen.

15.1.1 Ontwikkelingen in het inkoopvak
Voordat we inzoomen op inkoop van L&D-oplossingen kijken we naar ont-
wikkelingen in het inkoopvak. De term strategisch inkopen deed zijn intre-
de in de jaren 90 (Ellram & Carr, 1994). Hierbij ging het om integratie van 
inkoop met andere functionele gebieden zoals L&D, en om het afstemmen 
van inkoopdoelen op organisatiedoelen. Het strategisch positioneren van 
het inkoopvak richtte zich lange tijd vooral op de toegevoegde waarde van 
de inkoopfunctie, meer dan op de toegevoegde waarde van leveranciers. 
Daardoor bleef de nadruk liggen op kostenbesparingen, kwaliteitsverbete-
ring en technologische ontwikkelingen (Van Weele & Van Raaij, 2014). Zij 
stellen daarbij de vraag of er niet meer nadruk zou moeten liggen op de wij-
ze waarop leveranciers waarde kunnen toevoegen voor de organisatie. 
Deze invalshoek − toegevoegde waarde van leveranciers − sluit aan bij een 
actuele benadering van inkoop: prestatiegerichte inkoop. Basisgedachte bij 
deze benadering is dat de waarde en de kwaliteit het best kan worden ge-
realiseerd door de leverancier veel vrijheid te geven bij het vormgeven en 
realiseren van de oplossing. Die leverancier is immers expert en kan daar-
mee zorgen voor innovatie. Het gaat dus om het inkopen en realiseren van 
de meeste waarde tegen de laagste prijs, ofwel best value procurement 
(Kashiwagi, 2016).

Inkoop van L&D is in de loop van de tijd veelzijdiger en complexer gewor-
den. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van ons vakgebied (Van der 
Klink, 2014) dan zagen we tot in de jaren 70 van de vorige eeuw veel be-
drijfsscholen. Van inkoopactiviteiten was nauwelijks sprake. Grote organi-
saties verzorgden zelf korte functiegerichte opleidingen om mensen voor te 
bereiden op het werk. Vanaf de jaren 60 groeide de aandacht voor de me-
dewerker als mens die kan en wil leren. Opleidingen waren daarom niet al-
leen gericht op vakkennis, maar ook op bijvoorbeeld sociale vaardigheden. 
Opleiden vond vooral plaats in de vorm van losstaande, veelal standaard 
cursussen en korte opleidingen. De inkoop werd gedaan door de perso-
neelsfunctionaris of de interne opleider. De nadruk lag daarbij simpelweg 
op het verkrijgen van de cursus en veel minder op de effectiviteit van de 
oplossing of op voordelige inkoop. Vanaf de jaren 90 kwam het begrip hu-
man resource development (L&D) op en daarmee werd leren en ontwikke-
len breder en strategischer. In deze tijd kwam ook meer nadruk te liggen 
op leren op de werkplek. Bij het inkopen van leerinterventies zorgde dat 
voor meer nadruk op maatwerk, om zo bij te dragen aan het bereiken van 
de doelen van de organisatie. Het specificeren van de inkoopvraag werd 
daardoor belangrijker. Vanaf het jaar 2000 zien we steeds meer variatie in 
interventies: naast leren op de werkplek bijvoorbeeld digitaal leren, leren in 
netwerken en performance support. Het onderscheid tussen werken en le-
ren vervaagt. Interventies worden in samenhang ingezet en moeten een 
concrete bijdrage leveren aan organisatiedoelstellingen. Inkoopprocessen 
worden complexer. Dat vraagt om inkoopkennis bij L&D’ers en om een in-
tensieve samenwerking tussen inkoop- en L&D-professionals.

Strategisch  
inkopen

prestatiege
richte inkoop
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15.1.2 Rollen bij inkoop 
De veelzijdigheid en ontwikkelingen van het inkoopvak vragen specifieke be-
kwaamheden van een inkoper. NEVI, de vakorganisatie voor inkoop, onder-
kent zeven inkooprollen (Hulsebosch, 2011). Als we deze rollen vertalen 
naar inkoop van leer- en ontwikkeloplossingen, dan zien we dat een L&D-
professional binnen een kleine organisatie alle rollen vervult (Kengen & 
Jagtman, 2008). Is de organisatie groter, dan zullen de rollen vaak verdeeld 
zijn over verschillende professionals die betrokken zijn bij het inkoopproces.

Inkooprollen

Zeven inkooprollen volgens NEVI

Inkoper
De rol van de inkoper staat voor de kwaliteit en efficiency van het hele in-
koopproces. Door de voortgang van het proces te bewaken en kritische 
vragen te stellen waarborgt diegene dat:
•	 de vraag zodanig wordt geformuleerd dat verschillende aanbieders een 

voorstel kunnen doen;
•	 er niet méér of luxer ingekocht wordt dan nodig (het zogenaamde gold-

plating);
•	 het inkoop- of aanbestedingsproces goed verloopt.

In grote organisaties vervult de professionele inkoper deze rol.

Analyticus
De rol van de analyticus is het verzamelen en analyseren van markt- en  
leveranciersgegevens. Doel is om inzicht te krijgen over welke producten 
worden aangeboden in de markt, tegen welke prijs, en door welke leveran-
ciers. Gaat het om het inkopen van leer- en ontwikkeloplossingen waar veel 
specifieke kennis voor nodig is, dan zie je dat deze kennis en daarmee de 
uitoefening van de rol vaak bij de L&D’er ligt. Deze is de materie- en in-
houdsdeskundige.

Relatiemanager
Bij het inkopen van opleidingen is deze rol rechtstreeks te vertalen naar de 
L&D’er. De L&D’er is de gesprekspartner op businessniveau en is verant-
woordelijk voor de klanttevredenheid. Ook fungeert de L&D-professional 
als relatiemanager voor de leveranciers.

Adviseur
Als sparringpartner voor de business adviseert de L&D’er om zo efficiënt 
en effectief mogelijk leren en ontwikkelen tot stand te brengen. De inkoper 
adviseert echter over het zorgvuldig, efficiënt en effectief verlopen van het 
inkoopproces. Deze rol kan dus door beiden ingevuld worden, ieder vanuit 
het eigen professionele perspectief.

Prestatiemanager
In deze rol is de inkoper volgens NEVI een doelgerichte contractmanager die 
stuurt op praktische en inhoudelijke resultaten, om zo de kwaliteit van gele-
verde diensten en het proces te bewaken. Afspraken worden vastgelegd in 
een zogenaamde service-level agreement (SLA) en vervolgens gecontroleerd 
op de naleving ervan. De L&D’er is prima in staat om deze rol te vervullen.
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De beschrijving van de rollen maakt duidelijk dat er veel nadruk ligt op pro-
cessen en relaties. De inkooprollen volgens NEVI kunnen voor de L&D’er 
een praktisch handvat zijn bij het inkopen van leer- en ontwikkeloplossin-
gen. Kent de organisatie geen inkoopafdeling of -functie, dan kunnen de 
rollen uit het profiel inzichtelijk maken wat er bij inkoop komt kijken. Is er 
een mogelijkheid om samen te werken met een professionele inkoper, dan 
levert het veel voordeel op om daar gebruik van te maken en te bespreken 
wie welke rol op zich neemt. In grote organisaties is het verplicht om inkoop 
erbij te betrekken, check dit voordat je zelf aan de slag gaat (Jagtman & 
Kengen, 2020).

15.1.3 samenwerken in een projectteam
Hoe complexer het inkooptraject, hoe belangrijker een goede projectorgani-
satie en -uitvoering is. Het is dan ook niet ongebruikelijk om een significan-
te inkoopvraag projectmatig aan te pakken. Bij de projectmatige aanpak 
hoort ook het vormen van een projectteam. Dit team bestaat uit mensen 
uit de organisatie die door hun functie of specialisme van toegevoegde 
waarde zijn voor het inkoopproces en een inhoudelijke of procedurele bij-
drage kunnen leveren. Het samenwerken heeft als voordeel dat je gebruik 
kunt maken van de expertise en ervaring van anderen en kokervisie voor-
komt. Het te vormen projectteam, in de inkoopwereld ook wel ‘sourcing 
team’ genoemd, bestaat uit mensen uit de organisatie die door hun functie 
of specialisme van toegevoegde waarde zijn voor het inkoopproces en een 
inhoudelijke of procedurele bijdrage kunnen leveren. De grootte van het 
projectteam is afhankelijk van de aanwezigheid van dit soort specialisten in 
de organisatie en van de aard van de opdracht (Jagtman & Kengen, 2020).

Zowel de L&D-professional als de inkoper kan de aangewezen persoon zijn 
om het projectleiderschap op zich te nemen. De inkoopopdracht vraagt be-
trokkenheid van een professional met een goed beeld van de gevraagde 
leer- of ontwikkelactiviteit en inhoudelijke kennis van leren en ontwikkelen. 
Zo kunnen de opleidingskundige specificaties scherp worden geformuleerd. 
Daarnaast is kennis van inkoopprocessen en projectmatig werken cruciaal.

Regisseur
De regisseur coördineert en organiseert het inkoopproces van het begin 
tot het einde en zorgt voor borging met andere organisatieonderdelen. Hij 
is dus feitelijk de projectleider. Hij heeft voldoende kennis van het inkoop-
proces, maar ook van de inhoudelijke kant van de vraag en de organisatie 
en processen van de klant. De L&D’er kan deze rol vervullen, maar bij vol-
doende kennis kan ook een professioneel inkoper als regisseur optreden.

Leidinggevende
Deze rol is volgens NEVI specifiek voor leidinggevenden van inkoopprofes-
sionals en heeft in die zin geen directe link met L&D. Wel kent de L&D- 
manager een soortgelijke positie in organisaties: beiden zijn verantwoorde-
lijk voor een stafafdeling, beiden nemen het beleid en de doelstellingen 
van de organisatie als uitgangspunt. Met hun teams en vanuit het eigen 
specialisme voegen zij waarde toe aan de organisatie.
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Het is wenselijk om met de volgende mensen samen te werken aan de in-
koopopdracht:
• de opdrachtgever (al of niet gemandateerd);
• de inkoper (als die functie aanwezig is in de organisatie);
• minimaal één bij de vraag betrokken leidinggevende;
• minimaal één vertegenwoordiger van de doelgroep.

Zij vormen samen met de L&D’er de basis van de projectgroep.

Afhankelijk van de mogelijkheden in de organisatie, de inkoopopdracht en 
het afbreukrisico van die opdracht kan bovengenoemde groep uitgebreid 
worden met de volgende functionarissen:
• een jurist (voor specifieke aandachtspunten rond contracteren, het vast-

leggen van eigendom, geheimhouding, enzovoort);
• een ICT-er (inkoopvraag ICT-gerelateerd);
• een ondersteuner van HR (voor begeleiding bij operationele en organisa-

torische werkzaamheden);
• een adviseur van HR (als er aangesloten moet worden bij andere HR-

systemen of -beleid);
• een subject-matter expert (SME) of inhoudsdeskundige (bijvoorbeeld bij 

het ontwikkelen van maatwerkoplossingen voor digitaal leren) (Jagtman 
& Kengen, 2020).

Grotere organisaties werken vaak standaard met interdisciplinaire teams 
voor inkooptrajecten. Dat betekent dat er samengewerkt wordt in de drie-
hoek inkoper – lijnverantwoordelijke – inhoudelijk specialist. De L&D’er 
treedt hierbij op als de inhoudelijk specialist.

15.1.4 Verschillen in inkoopprocessen
Leer- en ontwikkelvraagstukken variëren in omvang, urgentie, oorsprong en 
strategisch belang. De ene vraag zal direct opgepakt worden, een andere 
vraag kan een plek krijgen in een jaarlijks L&D-plan of meerjarig strate-
gisch plan. Het model van Kraljic (1983) helpt om per inkoopvraag de juiste 
accenten te leggen bij inkoop. In figuur 15.1 zijn de twee dimensies van dit 
model zichtbaar: financiële impact en leveringsrisico.
Bij financiële impact is de vraag: hoe groot is de invloed op het resultaat 
van de organisatie? De begeleiding van een organisatieverandering is bij-
voorbeeld van strategisch belang. Samenwerking met een leverancier die 
niet past bij de organisatie, of om een andere reden niet geschikt is voor 
de opdracht, kan direct negatieve invloed hebben op het resultaat van de 
verandering. Dat heeft vervolgens weer direct invloed op het resultaat van 
de organisatie of de realisatie van organisatiedoelen.
De dimensie leveringsrisico hangt samen met de beschikbaarheid van aan-
bieders in de markt. Bij een complexe of zeer specialistische vraag zal  
het aantal geschikte aanbieders beperkt zijn. Het leveringsrisico is dan 
doorgaans hoger. Een hoger leveringsrisico zien we bijvoorbeeld bij zeer 
specialistische of monopolistische kennis. Dan kan het lastig blijken om 
überhaupt geschikte aanbieders te vinden.

financiële  
impact

leveringsrisico
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FIGUUR 15.1  Verschillende accenten in inkoopprocessen
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Hefboomproducten en -diensten
Kenmerken:
· alternatieve aanbieders ruimschoots beschikbaar
· leveranciers min of meer uitwisselbaar

Focus: verdeel en heers

Voorbeeld: bedrijfsspeci�eke communicatie-
vaardigheden voor een callcenter.
Zonder deze vaardigheden kan het callcenter niet
naar behoren functioneren.

· weinig aanbieders
· moeilijk om van leverancier te wisselen
· product of dienst bepalend voor succes van de
  organisatie

Voorbeeld: begeleiding van een verandertraject is
maatwerk voor een speci�eke situatie. De keuze
van de adviseur hangt af van het veranderthema.
En het samenspel tussen organisatie en
adviseur(s) is cruciaal voor het succes.

Strategische producten en diensten
Kenmerken:

· veel aanbieders
· grote diversiteit aan producten en diensten

Focus: raamcontracten

Voorbeeld: de verplichte training
bedrijfshulpverlening (bhv) is inhoudelijk (min of
meer) een standaard voor alle organisaties.
De bedrijfsvoering loopt geen risico zonder deze
training.

Routineproducten en -diensten
Kenmerken:

Voorbeeld: voor training in het werken met
complexe apparatuur is een ziekenhuis
afhankelijk van de leverancier of de producent van
de apparatuur.

Knelpuntproducten en -diensten
Kenmerken:
· weinig aanbieders
· monopolistische markt
· hoge barrière voor nieuwe aanbieders

Bron: Kraljic, 1983

Focus: partnership

Focus: verzekeren toelevering

Strategische leerinterventies vragen altijd om een zorgvuldig en compleet 
inkoopproces, met aandacht voor alle stappen uit het inkoopproces. Zowel 
een goede specificatie van de vraag als een zorgvuldige selectie en een 
duidelijke contractering zijn van belang voor een effectieve en succesvolle 
interventie. Voor meer routinematige leerinterventies (bijvoorbeeld bhv- 
trainingen) is het specificeren van de vraag daarentegen minder cruciaal. 
Het inkoopproces is dan veel sterker gericht op een voordelige contractering.

15.1.5 sourcing strategie
Make or buy
Nadat je hebt vastgesteld dat het vraagstuk op te lossen is met een leer- 
en ontwikkeloplossing, wordt bepaald of de oplossing zelf wordt ontwikkeld 
of zal worden ingekocht. Dit betreft een strategische keuze van een organi-
satie om zaken zelf te doen of uit te besteden en noemen we de ‘make  
or buy decision’. In de inkoopwereld wordt dit ook wel aangeduid als de 
sourcing strategie. Een sourcing strategie bepaalt hoe een organisatie wil 
verkrijgen wat nodig is. Kan de organisatie de vraag zelf oppakken, dan 
noemen we dat intern sourcen. Betrekt een organisatie de leer- en ontwik-
keloplossing van de externe markt, dan noemen we dat outsourcing.

Soms is de keuze voor ‘buy’ heel duidelijk: er is in de eigen organisatie sim-
pelweg te weinig capaciteit of kennis om de oplossing zelf te ontwikkelen of 
uit te voeren. Of andersom: de expertise die je zoekt is extern eigenlijk niet 

Make or buy 
decision

Outsourcing
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te vinden. Dan kies je voor ‘make’. De aandachtspunten in tabel 15.1 hel-
pen bij het maken van een passende keuze voor specifieke vraagstukken. 
Naast deze twee opties – volledig zelf doen of volledig inkopen – zien we 
een derde optie: Werken in partnerschap. In deze vorm wordt gewerkt met 
een externe partij, maar is ook de eigen organisatie actief betrokken bij de 
ontwikkeling of uitvoering van de oplossing. De keuze valt op deze vorm als 
de oplossing niet eenduidig in een van de twee uiteinden van de tabel ‘past’. 
In de offerteaanvraag voor potentiële aanbieders moet duidelijk worden wel-
ke verwachtingen er zijn over de samenwerking (Jagtman & Kengen, 2020).

TABEL 15.1 Make-or-buy-overwegingen

Zelf doen (make) werken in partnerschap Inkopen (buy)

Veel risico (afhankelijkheid) Geen risico

Eigen expertise belangrijk Eigen expertise niet belangrijk

Externe expertise niet noodzakelijk Externe expertise noodzakelijk

Zeer hoge kwaliteitseisen Normale kwaliteitseisen

Hoge externe prijs Hoge eigen kosten

Onderbezetting acceptabel / voldoende 
capaciteit beschikbaar

Onderbezetting onaanvaardbaar / geen 
capaciteit beschikbaar

Bron: Jagtman & Kengen, 2020

Outsourcing
Bij outsourcing worden volledige L&D-processen of een hele L&D-afdeling 
overgenomen door een outsourcepartner, inclusief de medewerkers en de 
IT-systemen. Eigenlijk wordt een deel van de organisatie losgeknipt en on-
dergebracht bij een andere organisatie (‘overdracht van onderneming’). 
Outsourcing is een middel om kosten te verlagen, kwaliteit te verbeteren, 
flexibeler te worden of om sneller toegang te hebben tot nieuwe technolo-
gie of andere innovaties. Een outsourcerelatie is langdurig (tien tot vijftien 
jaar), is lastig op korte termijn aan te passen en het overstappen naar een 
andere leverancier leidt tot veel emoties, weerstand en omschakelkosten. 
Daarom vraagt het besluit tot outsourcing veel voorbereiding en onderzoek 
en duurt het lang voordat een partner is geselecteerd. De keuze van de 
outsourcepartner is niet alleen gebaseerd op de kwaliteit van de dienstver-
lening, maar hangt ook af van de mate van ‘partnership’ dat de leverancier 
biedt (Hale, 2006).

Vaak worden praktische en operationele L&D-processen geoutsourcet, zo-
als de L&D-administratie, leerbehoefte-assessment, het ontwikkelen van 
programma- of leermateriaal, opleidingsadvies, coaching en training, het 
opzetten en beheren van een opleidingscatalogus of het beheer van het IT-
landschap van L&D (Kengen & Jagtman, 2008). Ook kan besloten worden 
om het opstellen van L&D-beleid of zelfs de gehele L&D-afdeling uit te be-
steden. De matrix van Simmonds & Gibson (2007) in figuur 15.2 helpt in 
de strategische besluitvorming over outsourcing. Zij stellen voor L&D-pro-
ducten of -processen te beoordelen op enerzijds de mate van risico of  
toegevoegde waarde voor de organisatie en anderzijds op de mate waarin 
de L&D-producten of -processen specifiek zijn voor de organisatie of juist 
algemeen gelden. L&D-processen of -diensten die een hoog risico kennen 

Outsourcing
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en specifiek zijn voor de organisatie worden bij voorkeur in huis uitgevoerd, 
terwijl L&D-processen of -diensten die weinig risico kennen en niet specifiek 
zijn voor de organisatie prima ingekocht of geoutsourcet worden (David & 
Rebecca, 2008).

FIGUUR 15.2  Beoordelingsmatrix make or buy-/outsourcebeslissing

Bron: Simmonds & Gibson, 2008
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Risico voor de organisatie als het proces misgaat
Toegevoegde waarde proces voor organisatie
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Insourcen of backsourcen
Insourcen is het tegenovergestelde van outsourcen. Hier brengt de organisa-
tie activiteiten die tot dan toe door een leverancier zijn gedaan, bij de organi-
satie onder. Men gaat het zelf doen. Wij zien verschillende bewegingen: van 
grote L&D-afdelingen met interne trainers naar kleine L&D-afdelingen die 
vooral inkopen – en andersom (Jagtman & Kengen, 2020). Als de verwachte 
resultaten van outsourcing om wat voor reden dan ook achterwege blijven, 
dan is de kans groot dat organisaties alternatieven overwegen. Zij kunnen  
opnieuw onderhandelen over het contract met de bestaande leverancier over-
stappen naar een andere leverancier of de outsourcing, in de vorm van back-
sourcing, terugdraaien. De impact daarvan is groot, aangezien het beëindigen 
en starten van een nieuwe outsourcing voor zowel de klant als de leverancier 
leidt tot hoge zogenaamde transitiekosten. Dit betreft kosten voor het afbou-
wen van de outsourcingprocessen, het selecteren en contracteren van een 
nieuwe outsourceleverancier of het trainen van de betrokken medewerkers 
(Whitten et al., 2010; Freytag et al., 2012). Daarnaast zijn er psychologische 
en emotionele kosten die betrekking hebben op medewerkers die bang zijn 
hun baan te verliezen bij een nieuwe outsourcing, die het vertrouwen in en de 
motivatie voor samenwerken met een outsourcingpartner verloren hebben of 
niet opnieuw een lastig en onzeker veranderingsproces willen doorlopen.

Insourcen
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Opbrengsten van outsourcing
De effectiviteit van en tevredenheid over outsourcing blijkt wisselend.  
Lacity & Willcocks (2014) melden dat ruim 45% van alle outsourcingcon-
tracten niet of onvoldoende het beoogde rendement opleveren. Butler & 
Callahan (2012) rapporteren dat dergelijke scores ook gelden voor HR-out-
sourcing. Oorzaken daarvan zijn onder meer dat leveranciers de beloofde 
prestaties (servicelevels) niet leveren, dat de bij de outsourcing betrokken 
ICT te veel hapert of dat de beloofde innovaties achterblijven. Hierdoor 
daalt het vertrouwen tussen de outsourcende organisatie en de outsource-
leverancier en wordt de relatie tussen klant en leverancier onherstelbaar 
beschadigd (Shi & Chiang, 2011). Een ander misverstand is dat bij uitbe-
steding van L&D-diensten geen hoogwaardige L&D-professionaliteit meer 
nodig is in de achterblijvende organisatie. De uitbesteding vraagt echter 
juist een hoge mate van L&D-expertise om goed leveranciers of partner-
management te kunnen bieden, om L&D-vragen vanuit de organisatie af te 
stemmen met de leverancier of outsourcepartner en voor het samen met 
de leverancier en partner ontwikkelen en implementeren van L&D-innova-
ties. Kengen & Jagtman (2008; 2020) stellen dat outsourcing faalt als de 
uitbestedende organisatie niet beschikt over een uitgewerkt leerconcept, 
een passende leervisie en een strategisch leerbeleid dat is afgeleid van 
een HR- en organisatiebeleid.

§  15.2 Tactische inkoop

In deze paragraaf bespreken we de stappen in het inkoopproces. Inkoop-
organisatie NEVI biedt een generiek inkoopproces met zes stappen (zie  
figuur 15.3).

Tactische inkoop Operationele inkoop

Aanbesteden

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg

FIGUUR 15.3  Het inkoopproces volgens NEVI

Bron: NEVI

Tijdens een inkoopproces ligt de nadruk als eerste op specificeren. Wat 
moet er precies ingekocht gaan worden? Dit kan uiteenlopen van de inkoop 
van een eenmalige eendaagse training of de aanschaf van systemen voor 
digitaal leren tot de volledige uitbesteding van L&D-activiteiten. Na de inhou-
delijke en zakelijke specificatie van de inkoopvraag komt de focus te liggen 
op het selecteren van de meest geschikte aanbieder. Bij het doorlopen van 
deze tweede stap zien we activiteiten als het uitvoeren van een marktonder-
zoek en het aanvragen en beoordelen van offertes. Door het uitvoeren van 
deze stappen moet duidelijk worden welke aanbieder het best aansluit bij de 
organisatie en de inkoopvraag. Die aanbieder wordt in de derde stap van het 
inkoopproces gecontracteerd. Deze stappen vormen samen het tactische 
inkoopproces. In deze paragraaf ligt de focus op de eerste drie stappen van 
het inkoopproces volgens NEVI: specificeren, selecteren en contracteren.

Outsourcing
contracten

Inkoopproces

Marktonderzoek
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Aanbesteden als specifiek inkoopproces
Voor we de stappen van het proces gaan beschrijven, staan we kort stil bij 
aanbesteden. Aanbesteden is de procedure waarbij een opdrachtgever een 
vraag uitzet voor een offerte. Dat kan door een of meer aanbieders recht-
streeks te benaderen (de onderhandse aanbesteding) of door de vraag in 
de hele markt uit te zetten (de openbare aanbesteding). De Aanbestedings-
wet verplicht organisaties zoals staat of overheid, territoriale lichamen, pu-
bliekrechtelijke personen of semioverheid om aan te besteden. Zij volgen 
hiervoor in de wet vastgelegde procedures. Alle andere (vaak private) orga-
nisaties hebben een keuze om aan te besteden; zij zijn volledig vrij in het 
kiezen van de procedure. Zij spreken dan vaak van offertetrajecten of  
tenders en niet van aanbesteden. Valt een organisatie onder de Aanbeste-
dingswet, dan is zij (onder bepaalde voorwaarden) volgens deze wet  
verplicht de aanbesteding binnen de Europese Unie uit te zetten.

In dit hoofdstuk beschrijven we het inkoopproces van leer- en ontwikkelin-
terventies in de private sector en niet dat van de publieke sector. Organisa-
ties die aanbesteden en/of aanbestedingsplichtig zijn, hebben naar alle 
waarschijnlijkheid inkopers en juristen in huis die tot in detail op de hoogte 
zijn van de procedures en wettelijke eisen bij overheidsaanbestedingen. Zij 
zullen in het inkoopproces een veel nadrukkelijkere rol spelen dan wanneer 
een organisatie niet verplicht is of niet kiest voor aanbesteden.

15.2.1 specificeren
Het inkoopproces begint bij het specificeren van een leer- en ontwikkelvraag-
stuk. In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe leer- en ontwikkelvraagstukken 
op een verstandige manier worden geïnventariseerd en gespecificeerd. Dit 
hoofdstuk behandelt de stap van specificeren daarom alleen vanuit de con-
text van een inkoopproces. Deze stap werkt toe naar een duidelijke om-
schrijving van de in te kopen producten of diensten die een vastgesteld 
doel moeten bereiken. Daarnaast wordt in deze stap uitgewerkt op basis 
van welke criteria de uiteindelijke keuze voor een aanbieder tot stand komt 
(zie figuur 15.4).

Tactische inkoop Operationele inkoop

Aanbesteden

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg

FIGUUR 15.4  Speci�ceren in het inkoopproces volgens NEVI

Bron: NEVI

NEVI onderscheidt drie mogelijke soorten specificaties. Deze specificaties 
verschillen vooral in de mate van (inhoudelijke) vrijheid die een aanbieder 
krijgt:
1 Functionele specificatie. Deze specificatie beschrijft de functie van de in 

te kopen producten of diensten. Er wordt niet vastgelegd hoe die functie 
gerealiseerd moet worden. De aanbieder heeft veel ruimte voor een ei-
gen invulling van de vraag.

aanbieders

Offertetrajecten

Tenders



 L&D-INKOOPMANAGEMENT 485

15

©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

2 Conceptspecificatie. Ook deze specificatie beschrijft de functie van de in 
te kopen producten of diensten. Daarnaast geeft de conceptspecificatie 
aan op welke manier dit gerealiseerd kan worden. De belangrijkste ba-
sisbestanddelen worden vastgelegd.

3 Detailspecificatie. De detailspecificatie verheldert tot in detail hoe de in-
formatie uit de conceptspecificatie gerealiseerd moet worden. De aan-
bieder heeft hier veel minder vrijheid in de invulling van de vraag.

Deze specificaties verschillen vooral in de mate van (inhoudelijke) vrijheid 
die een aanbieder krijgt.

Voor het vinden van een geschikte aanbieder of om te onderzoeken welke 
oplossingen de markt biedt, kan gebruik worden gemaakt van een Request 
for Information (RFI). De specificatie van de inkoopvraag wordt vastgelegd in 
een Request for Proposal (RFP). Deze offerteaanvraag biedt enerzijds alle 
informatie die aanbieders nodig hebben om een gericht voorstel te doen. 
Het is daarmee een middel om eenduidige informatie aan potentiële leve-
ranciers te bieden over de inkoopvraag en de context daarvan. Anderzijds 
maakt het RFP duidelijk waar een offerte concreet aan moet voldoen. De in-
koper krijgt zo eenduidige informatie van de verschillende aanbieders. Daar-
door kunnen offertes onderling goed worden vergeleken. Andere namen voor 
het RFP zijn programma van eisen, tender, offerteaanvraag, inkoopaanvraag 
of bestek. Hieronder worden het RFI en het RFP verder uitgewerkt.

Request for Information (RFI)
Het kan zijn dat er voorafgaand aan het maken van het RFP aanvullende 
informatie nodig is. Inkopers gebruiken in dat geval een Request for Infor-
mation (RFI). Een RFI kan een formeel verzoek om schriftelijke informatie 
zijn, maar ook een oriënterend gesprek met aanbieders. Het RFI kan wor-
den ingezet wanneer er nog onvoldoende beeld is van wat er nodig is of 
wat de mogelijkheden zijn. De reacties op het RFI bieden dan extra infor-
matie, zodat het RFP verder geconcretiseerd kan worden. Het RFI kan ook 
gericht zijn op informatie over de organisatie van de aanbieder. Met het  
reageren op een RFI kan de aanbieder laten zien dat zijn organisatie finan-
cieel stabiel is en dat het een betrouwbare partij is. Ten slotte kan een RFI 
gericht zijn op inhoudelijke deskundigheid rond een vraag, zonder nog op 
de specifieke opleidingsvraag in te gaan. De aanbieder kan zich hiermee 
onderscheiden van de anderen en zijn kennis, expertise en toegevoegde 
waarde laten zien over het onderwerp.

Request for Proposal (RFP)
Een Request for Proposal (RFP) bevat (onafhankelijk van de vraag) vijf on-
derdelen (Kengen & Jagtman, 2011; Jagtman & Kengen, 2020). Het RFP 
start met algemene informatie. Dit deel bevat praktische basisgegevens, 
zoals organisatie, publicatiedatum, auteur en versienummer. Ook wordt 
een beknopte weergave van de inkoopvraag gepresenteerd. Die beschrij-
ving kan worden weergegeven in termen van de probleemstelling of van het 
vraagstuk dat opgelost moet worden. Dit is in lijn met de hiervoor beschre-
ven functionele specificatie. De beschrijving kan ook concreet de producten 
en/of diensten benoemen. Dit sluit aan bij de eerder beschreven concept- 
of detailspecificatie.

request for  
Information

request for  
proposal
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In het tweede deel van het RFP wordt de inkoopvraag inhoudelijk verder 
toegelicht. Dit is de kern van het RFP. De inhoudelijke kern bevat voor de 
inkoopvraag relevante informatie over de organisatie. Naast ‘harde’ gege-
vens is hier ook ruimte voor informatie over het ‘karakter’ of bijvoorbeeld 
de visie van de organisatie op leren. Daarnaast is er uitgebreid aandacht 
voor de huidige en de gewenste situatie en voor de doelgroep, aangevuld 
met het beoogde doel of resultaat van het traject. Als er concrete ideeën 
of eisen zijn rond inhoudelijke elementen, zoals het type interventie, dan 
krijgen die hier een plek. De mate van detail zal hierbij afhangen van de ge-
wenste mate van specificering. De inkopende L&D’er heeft hier dus de 
keuze: hoe eenduidig moet het aanbod in de verschillende offertes zijn? 
Hoe nadrukkelijk mogen of moeten verschillen in stijl en aanpak tussen 
aanbieders zichtbaar worden? Ten slotte is er aandacht voor praktische 
randvoorwaarden, zoals locatie en eventuele startdata.

Na dit informatieve deel komt de focus nadrukkelijk te liggen op de eisen 
die gesteld worden aan de aanbieder en de offerte. Boer & Van den Ouden 
(2017) onderscheiden hierbij financieel-economische eisen, eisen aan be-
roepsbekwaamheid, prijsstelling en facturatie, kwaliteit, projectaanpak en 
partnership. In het kader geven we met een aantal voorbeelden aan hoe 
deze eisen concreet kunnen worden geformuleerd.

Eisen die gesteld kunnen worden aan  
aanbieder en offerte

Financieel-economische eisen
Financiële bedrijfsvoering
•	 Geef een overzicht van de financiële bedrijfsvoering van de laatste drie 

jaar (omzet, winst, solvabiliteit, enzovoort).
•	 Geef weer welk percentage van de omzet is begroot en gerealiseerd 

voor opleiding en ontwikkeling van eigen medewerkers.

Beroepsbekwaamheden
Deskundigheid
•	 Geef een overzicht van expertisegebieden.
•	 In welk percentage van de projecten staan deze expertisegebieden  

centraal?
•	 Zijn er naast projecten nog andere manieren waarop de aanbieder  

deskundigheid deelt?

Beroepsgroepen
•	 Geef een overzicht van de top drie van beroepsgroepen waarin de  

aanbieder is gespecialiseerd.

Prijsstelling en facturatie
Aannames in kosten
•	 Geef aan of er bij de kostenspecificatie aannames zijn gemaakt en zo 

ja, welke.
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Het vierde deel van het RFP verheldert praktische en procedurele zaken. De 
informatie in dit onderdeel van het RFP is erop gericht om het inkoopproces 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan de verschillende stap-
pen van het inkoopproces, maar ook heel praktisch aan reactietermijnen en 
sluitingsdata voor de offertes. In dit deel passen ook vormvoorschriften en 
minimumeisen aan de offerte, bijvoorbeeld de wijze van (digitaal) aanleve-
ren, opbouw, correct taalgebruik en maximale omvang. Bovendien geeft de 
inkopende organisatie inzicht in de selectie- en gunningscriteria die gebruikt 
gaan worden bij het beoordelen van de offertes, bij voorkeur met bijbeho-
rende scores en wegingsfactoren. Zo weten aanbieders waar het voorstel 
aan moet voldoen en aan welke criteria het meeste belang wordt gehecht 
bij het beoordelen van hun aanbod. Dit maakt het proces transparant. Aan-
bieders zijn daarmee beter in staat om een passende offerte aan te bieden 
en met beter passende offertes kan de inkopende partij een scherper aan-
bod verwachten en uiteindelijk een betere keuze maken.

Kwaliteit
Referenties
•	 Geef een overzicht van eerder uitgevoerde projecten die vergelijkbaar 

zijn ten aanzien van vraagstelling en/of omvang. Vermeld hierbij de 
vraag, de geboden oplossing, resultaten, successen en ‘lessons lear-
ned’.

Kwaliteit van facilitators/trainers/coaches
•	 Geef weer hoe facilitators worden geselecteerd en ingewerkt.
•	 Geef een overzicht van criteria waarmee facilitators voor deze vraag wor-

den geselecteerd.
•	 Geef het gemiddelde verlooppercentage onder facilitators in de afgelo-

pen vijf jaar weer.

Projectaanpak
Service
•	 Geef een overzicht van activiteiten die deel uitmaken van de standaard 

dienstverlening en additionele diensten die geleverd kunnen worden.

Planning
Geef weer hoe de planningsorganisatie is ingericht, een inschatting van uren-
inzet en doorlooptijden en de wijze waarop continuïteit gewaarborgd wordt.
•	 Welke garanties mogen we verwachten?
•	 Op welke onderdelen kan de aanbieder de levering van diensten niet  

garanderen?

Partnerschap
Samenwerking en conflicthantering
•	 Geef weer hoe de aanbieder invulling denkt te geven aan de samenwer-

king, ook in geval van conflicten.



15

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v
488 DEEL 3 MANAGEMENT VAN DE L&D-FUNCTIE

Als laatste wordt in het RFP een overzicht gegeven van verplichte of ge-
wenste bijlagen. Het doel van deze bijlagen is om zaken vast te leggen of 
aanvullende (vaak formele) informatie over de aanbieder te krijgen. Voor-
beelden van bijlagen zijn geheimhoudingsverklaringen, een verklaring van 
financiële gezondheid, een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koop-
handel en kopieën van certificaten van keurmerken van de organisatie en/
of medewerkers. In het volgende kader is weergegeven hoe een RFP is  
opgebouwd.

Opbouw Request for Proposal (RFP)

1 Algemene informatie: basisinformatie over de inkoopvraag
2 Inhoudelijke kern: alle relevante informatie over de inkoopvraag, de  

doelgroep en het gewenste resultaat
3 Eisen aan de aanbieder en aan de offerte
4 Praktische informatie over het proces en over de procedure
5 Bijlagen

Werken met criteria
Het werken met vooraf geformuleerde en vaststaande criteria borgt een 
zorgvuldig en doordacht keuzeproces. In het algemeen zijn er twee momen-
ten in het inkoopproces waarop gericht met criteria wordt gewerkt. Dat ge-
beurt als eerste tijdens het marktonderzoek naar geschikte aanbieders: 
welke aanbieders zijn in de basis geschikt en mogen een offerte uitbren-
gen? Criteria zijn opnieuw cruciaal bij het beoordelen van het aanbod in  
offertes. Door deze werkwijze selecteert de inkopende L&D’er allereerst 
geschikte aanbieders voor de vraag, vervolgens het best passende aanbod 
uit de verschillende offertes en daarmee uiteindelijk de aanbieder die de 
opdracht mag gaan uitvoeren. Het is belangrijk om vooraf goed na te den-
ken over geschikte criteria voor beide momenten. Het achteraf aanpassen 
ervan bijvoorbeeld, is in het geval van overheidsaanbestedingen niet toege-
staan en in alle andere gevallen simpelweg niet zo zorgvuldig.

Bij inkoopprocessen wordt gewerkt met zogenaamde selectie- en gunnings-
criteria. Selectiecriteria zijn gericht op de aanbieder en de kwaliteit van 
diens bedrijfsvoering. Gunningscriteria daarentegen zijn gericht op het aan-
bod van de aanbieder of het concrete voorstel in de offerte.

Selectiecriteria
Tijdens het marktonderzoek ligt de nadruk op het gebruik van selectiecrite-
ria. In deze fase wordt geïnventariseerd welke aanbieders in staat zijn om 
de gewenste producten of diensten te leveren. De criteria helpen bij de be-
oordeling van die aanbieders: in welke mate voldoen de potentiële leveran-
ciers aan de eisen en wensen? Voorbeelden van selectiecriteria in deze 
fase zijn de financiële gezondheid van de aanbieder of de bekwaamheid en 
specialisatie van de aanbieder (Pianoo, z.d.). Dit soort selectiecriteria zal 
altijd verder worden geoperationaliseerd om tot een oordeel te kunnen ko-
men. Zo beoordelen we bijvoorbeeld niet ‘personeel’ als algemeen crite-
rium, maar of er met vast personeel wordt gewerkt of juist met freelancers, 

Selectiecriteria
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de manier waarop ontwikkeling van het personeel is georganiseerd, enzo-
voort.

Wanneer de selectiecriteria niet goed geformuleerd zijn, gericht zijn op de 
verkeerde onderwerpen of wanneer er onderwerpen ontbreken, dan be-
staat het risico dat ongeschikte aanbieders worden geselecteerd en uitge-
nodigd om een offerte uit te brengen. Die aanbieders zullen dan tijdens de 
offertebeoordelingen alsnog afvallen. Die plek had ook door een andere, 
wél geschikte aanbieder ingenomen kunnen worden.

Binnen selectiecriteria spreken we over minimale eisen. Aan deze eisen 
dient een aanbieder absoluut te voldoen. Dit zijn de zogenaamde knock-
outcriteria. Met andere woorden: voldoet de aanbieder niet aan deze mini-
male eisen, dan krijgt deze geen uitnodiging om een offerte uit te brengen 
of wordt de offerte niet beoordeeld. Deze criteria zijn heel concreet en 
toetsbaar. Meestal zijn ze met een simpel ja of nee te beantwoorden. Bij-
voorbeeld: Is de aanbieder gecertificeerd voor het uitvoeren van de ge-
vraagde leerinterventie? Werkt de aanbieder in voor ons relevante landen? 
Naast de minimale eisen zijn er selectiecriteria die niet met een simpel ja 
of nee te beantwoorden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid 
van personeel of de eerdergenoemde bekwaamheid van de aanbieder.

Gunningscriteria
Uiteraard wordt niet alleen de aanbieder zelf, maar ook het aangeboden 
product of de dienst gestructureerd beoordeeld. Voor de beoordeling van 
dat aanbod worden gunningscriteria geformuleerd. Op deze gunningscrite-
ria ligt de nadruk bij het beoordelen van de offertes.

Bij het beoordelen aan de hand van gunningscriteria bestaan twee syste-
matieken: de laagste prijs en de economisch meest voordelige inschrijving 
(EMVI). Wanneer de systematiek van de laagste prijs wordt ingezet, dan is 
prijs het enige criterium dat wordt toegepast. De goedkoopste aanbieder 
krijgt simpelweg de opdracht. Bij deze methode is het van cruciaal belang 
dat de offerteaanvraag de minimaal vereiste kwaliteit zeer expliciet en con-
creet beschrijft en dat het aanbod standaard en uitwisselbaar is. Voor 
L&D-vraagstukken is de methode ‘economisch meest voordelige inschrij-
ving’ gangbaar. Dit wil zeggen dat er naast de prijs ook andere criteria wor-
den opgenomen in de beoordeling, bijvoorbeeld over de kwaliteit.

Criteria formuleren
Welke criteria goed of fout zijn, of meer of minder passend zijn, hangt altijd 
af van de situatie en de inkoopvraag. Inkopers spreken over relevante, 
meetbare, objectieve, reële, doorzichtige, eenduidige, proportionele en 
functionele criteria (Pianoo, z.d.; NEVI, z.d.; Faber-de Lange et al., 2014). 
De kunst is vooral om criteria zo concreet mogelijk te formuleren. Dit is nog 
nadrukkelijker van belang wanneer verschillende mensen de offertes be-
oordelen. Concrete criteria dragen juist dan bij aan eenduidigheid en be-
trouwbaarheid van de beoordeling. Een veelgebruikt criterium is – uiteraard 
– kwaliteit. Ter illustratie geven we in het volgende kader drie uiteenlopen-
de uitwerkingen van het criterium kwaliteit.

gunningscriteria
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Het aantal selectie- en gunningscriteria lijkt wellicht eindeloos. Ze kunnen 
gaan over de aanpak, de probleemanalyse of de cultuur van de aanbieder, de 
geboden ondersteuning, de prijs, de financiële stabiliteit van de aanbieder, 
faciliteiten, ervaring met de doelgroep, enzovoort (Enckevort & Mulder, z.d.). 
Samengevat bestaan er drie hoofdcriteria, die in ieder inkoopproces terugko-
men, telkens met een verschillende inhoudelijke uitwerking en gewicht:
1 prijs;
2 kwaliteit;
3 leveringsbetrouwbaarheid.

Het tweede hoofdcriterium − kwaliteit − kan voor het L&D-vak verder ver-
fijnd worden door binnen dit criterium te kijken naar (Boer & Van den Ou-
den, 2017):
• kwaliteit van de analyse;
• programma inhoud;
• expertise;
• methodiek.

Inkoop van (leer)technologie
Met de huidige ontwikkelingen is inkoop van technologie voor leren en ont-
wikkelen niet meer weg te denken uit het vakgebied. Rijken, Rubens en 
Van Dam (2018) geven aan dat als het gaat om elektronisch leren er ver-
schillende begrippen door elkaar gebruikt worden, zoals webbased training, 
e-learning, online leren, online-leeroplossingen en digitaal leren. Rubens 
(2016) spreekt niet van e-learning of digitaal learning, maar van het bre-
dere begrip Technology Enhanced Learning (TE Learning). Professioneel 
ontwerpen leertrajecten maken gebruik van een combinatie van verschil-
lende leeroplossingen oftewel blended learning. Het inkoopproces van een 
digitale leer- of ontwikkeloplossing of een ander systeem voor leertechnolo-
gie (bijvoorbeeld een leermanagementsysteem of een authoring tool) ver-
schilt in de basis niet van een regulier inkoopproces.

Het overzicht in het volgende kader geeft een indruk van zaken die gespeci-
ficeerd zouden moeten worden en eisen die gesteld kunnen worden aan 
aanbieders en offertes. Ten slotte geeft het input voor selectie- en gun-
ningscriteria. Pedagogische of didactische aandachtspunten voor digitaal 

Technology en
hanced learning

Blended  
learning

Drie mogelijke uitwerkingen van het criterium 
kwaliteit
•	 Voor het beoordelen van de kwaliteit van het voorstel kijken we naar het 

voorgestelde leertraject. Specifiek beoordelen we de opzet en opbouw 
van het traject en de mate waarin het leertraject aansluit bij de door 
ons beschreven visie op leren.

•	 Voor het beoordelen van de kwaliteit van het voorstel kijken we naar de 
manier waarop beproefde concepten over management en leren zijn ver-
werkt in het leertraject.

•	 Voor het beoordelen van kwaliteit kijken we naar de ervaring van de aan-
bieder in onze branche. Daarnaast dient de aanbieder aantoonbaar een 
gecertificeerd kwaliteitsprogramma te gebruiken.
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leren zijn aan de orde gekomen in hoofdstuk 11. Ook deze verdienen in 
een inkoopproces voor leertechnologie nadrukkelijk aandacht. Geen enkel 
systeem is namelijk neutraal. Expliciet of impliciet maak je dus altijd peda-
gogische of didactische keuzes tijdens het inkoopproces van (leer-)techno-
logie (McNaught, 2020).

Aandachtspunten bij de inkoop van oplossingen 
voor digitaal leren
Kwaliteit
•	 Wat is het gebruiksgemak voor deelnemers en facilitators?
•	 Hoe gemakkelijk kunnen wijzigingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld in 

leermaterialen?
•	 Welke functionaliteiten heb je minimaal nodig en welke biedt de aanbie-

der?

Kosten
•	 Hoeveel tijd kost het ontwikkelen van bijvoorbeeld leermaterialen met 

deze technologie?
•	 Welke besparing levert het op ten opzichte van de huidige situatie?
•	 Wat kost de ondersteuning die nodig is vanuit de eigen organisatie (sys-

teembeheer, ontwikkelaars, mediadeskundigen, HR, L&D, enzovoort)?
•	 Welk licentiemodel wil je gebruiken? Werk je met gepersonaliseerde ge-

bruikers (named users) of met een maximumaantal gelijktijdige gebrui-
kers (concurrent users)?

Organisatorische aspecten
•	 Hoe sluit deze technologie aan bij de bestaande L&D-activiteiten en IT-

faciliteiten (bijvoorbeeld een lMS of een HR-systeem)?
•	 Wat is de capaciteit van het systeem? Hoeveel gebruikers kunnen gelijk-

tijdig inloggen?
•	 Welke (management-)informatie levert het systeem standaard?
•	 Welke mogelijkheden biedt het systeem om niet-standaard informatie te 

genereren?

Service
•	 Wanneer moet het systeem beschikbaar zijn? Alleen tijdens kantoortij-

den of 24 uur per dag, 7 dagen in de week?
•	 Welke technische of functionele ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm 

van een helpdeskfunctie) is er nodig?
•	 Responstijden: hoe snel moet de leverancier op vragen reageren of pro-

blemen oplossen?
•	 Hoe betrouwbaar is de aanbieder in de ondersteuning van hard- en/of 

software?
•	 Biedt de aanbieder training of andere ondersteuning aan?
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Certificering van aanbieders
Bij het zoeken naar de juiste aanbieder kan het helpen om bij de selectie-
criteria certificeringen of keurmerken op te nemen. Een keurmerk is een 
kwaliteitsoordeel over een product of dienst, in certificaatvorm afgegeven 
door een onafhankelijke instantie. Dit certificaat verklaart dat de ontvanger 
voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door de keurmerkverle-
nende instantie en geeft de ontvanger het recht het keurmerk te voeren.

Een keurmerk verstrekt op eenvoudige wijze bepaalde informatie die mee-
genomen kan worden in de selectie van de juiste aanbieder. Een aanbieder 
die een bepaald keurmerk voert, laat daarmee zien dat hij voldoet aan de 
door dat betreffende keurmerk gestelde eisen. We onderscheiden drie 
soorten keurmerken verdeeld over producten en diensten, management-
systemen en personen. Tabel 15.2 geeft voorbeelden van L&D-keurmerken 
verdeeld over deze drie categorieën.

TABEL 15.2 Voorbeelden van L&D-keurmerken

Soort keurmerk Output voorbeelden in de l&Dwereld

Producten en diensten
Managementsystemen
Personen

Product, prestatie
Interne organisatie  
Bekwaamheid

Cedeo, LPI
INK, ISO, IiP
NOBCO, NOBTRA, Cedeo, LPI, 
ATD

keurmerk

Veiligheid en privacy
•	 Welk beleid en welke wetgeving is relevant voor de veiligheid en privacy 

van deelnemers en organisatiegegevens?
•	 Hoe organiseren we toegang tot de technologie of schermen we gege-

vens en opties juist af?
•	 Hoe waarborgt de aanbieder de veiligheid?
•	 Hoe worden back-ups en archivering geregeld?
•	 Hoe stel je data veilig bij faillissement van de aanbieder, bijvoorbeeld 

via een escrow-overeenkomst? Hoe borg je de dienstverlening en de 
voortgang van de bedrijfsvoering?

Beheer en onderhoud
•	 Waar wordt het systeem gehost?
•	 Hoe eenvoudig zijn de opzet van de technologie, het onderhoud en het 

upgraden?
•	 Zorgt de aanbieder ervoor dat het systeem meegaat met de voortgang 

van de technologie?
•	 Welke eisen stel je aan beheer en onderhoud door de leverancier?
•	 Kan de aanbieder software up-to-date houden volgens marktstandaar-

den?
•	 Wordt er gewerkt met standaard programmeertechnieken?

(Jagtman & Kengen, 2020)
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De waarde die een keurmerk vertegenwoordigt, valt en staat met de be-
trouwbaarheid van het keurmerk. Serieuze keurmerken worden beheerd 
door een organisatie die:
• onafhankelijk is van de aanvragers van het keurmerk;
• de afnemers inspraak geeft bij het opstellen van de keuringseisen;
• het toetsen of de aanbieder aan het keurmerk voldoet (de audit) laat uit-

voeren door onafhankelijke en deskundige professionals;
• een goede klachten- en geschillenregeling biedt aan haar afnemers en 

aanvragers.

Een keurmerk kan dus ondersteunen bij het maken van een keuze, maar 
vraagt nog steeds om een kritische blik. Voordat een keurmerk een grote rol 
in het selectieproces gaat spelen, is het bijvoorbeeld goed om eerst te on-
derzoeken waar het keurmerk voor staat, of het betrouwbaar is en wat het 
precies belooft. En, is dat ook wat de inkopende organisatie nodig heeft?
Daarnaast is het goed om je te realiseren dat er ook een groot aantal aan-
bieders is dat geen keurmerk heeft, maar wel de gevraagde kwaliteit kan 
leveren. Een keurmerk verkrijgen kost tijd en geld en niet iedere aanbieder 
kiest daarvoor. Selecteren op alleen een keurmerk kan dus ook goede aan-
bieders uitsluiten.

15.2.2 selecteren
In de voorgaande stap, het specificeren, is veel voorbereidend werk ge-
daan. Het RFP is de basis voor de volgende stap: selecteren. In deze stap 
gaat het om het selecteren van een geschikte aanbieder. We bespreken 
hier zowel het zoeken en selecteren van geschikte aanbieders als de uit-
eindelijke selectie van het beste aanbod (zie figuur 15.5).

Tactische inkoop Operationele inkoop

Aanbesteden

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg

FIGUUR 15.5  Selecteren in het inkoopproces volgens NEVI

Bron: NEVI

Marktonderzoek: aanbieders selecteren voor het RFP
Het RFP wordt verstuurd naar een beperkt aantal mogelijke, zorgvuldig  
geselecteerde aanbieders. Een marktonderzoek of marktverkenning kan 
helpen bij het maken van een goede selectie. Het doel van een marktver-
kenning is dus om een overzichtelijk aantal potentieel geschikte aanbieders 
te selecteren voor het schrijven van een offerte, met daarin hun antwoord 
op de vraag in het RFP. Wanneer dat gebeurt op basis van een zorgvuldig 
marktonderzoek, dan wordt het vinden van geschikte aanbieders niet al-
leen gemakkelijker, maar ook betrouwbaarder. Dat wil zeggen: de kans is 
groter dat de aanbieders die worden benaderd daadwerkelijk passen bij de 
vraag en de organisatie. De verschillende stappen in dit proces worden 
schematisch weergegeven in figuur 15.6.

Marktonderzoek
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Algemeen
markt-

onderzoek

Overzicht van
aanbieders en
oplossingen in
de totale L&D-

markt

Specifiek
markt-

onderzoek

Overzicht van
een specifiek
deel van de
L&D-markt

Eerste
selectie

Longlist van
mogelijke

aanbieders

Tweede
selectie

Shortlist met
aanbieders

die RFP gaan
ontvangen

FIGUUR 15.6  Van inzicht in de L&D-markt naar een shortlist voor het RFP

Iedere L&D-professional zal op de hoogte moeten zijn van wat er in het al-
gemeen in het vakgebied en in de markt speelt. Op het moment dat een ge-
richte inkoopvraag zich aandient, kan het nodig zijn om nader te kijken naar 
een specifiek deel van de L&D-markt. Op basis van voorkennis van de to-
tale markt verdiepen we ons in een kleiner deel van de markt. Wie zijn de 
spelers in dat specifieke deel van de markt? Een eerste voorselectie leidt 
tot een zogenaamde longlist, een lijst met aanbieders die aan een aantal 
basiseisen en -criteria voldoen. Om tot zo’n longlist te komen onderzoeken 
we gestructureerd potentiële aanbieders. Criteria die voor een longlist zinvol 
zijn, zijn bijvoorbeeld ervaring met de branche, het aanbod, of de omvang 
van de organisatie. De lengte van de lijst die dan ontstaat, is afhankelijk 
van de vraag en de markt. In een markt met algemene, niet-specialistische 
producten of diensten is het aanbod groot. De longlist kan dan zomaar vijf-
tien tot twintig aanbieders bevatten. Gaat het om een specialistische vraag, 
dan zijn er wellicht maar drie geschikte aanbieders. Bij een lijst met meer 
dan twintig aanbieders zijn waarschijnlijk aangescherpte of meer specifieke 
criteria nodig. Als laatste stap in dit proces bepalen we welke aanbieders 
daadwerkelijk een RFP zullen ontvangen. De longlist wordt (wederom met 
gerichte selectiecriteria) ingekort tot een shortlist. De aanbieders van de 
longlist die het best scoren op de criteria blijven over op de shortlist. Op 
een shortlist staan meestal drie tot vijf aanbieders.

In veel gevallen zal het marktonderzoek starten met een gerichte zoektocht 
op internet. Toch is dit zeker niet de enige bron van informatie. Tabel 15.3 
geeft weer welke resources ervaren L&D’ers gebruiken (Anderson, 2016).

TABEL 15.3 Informatiebronnen voor het vinden van geschikte aanbieders (Anderson, 
2016)

Netwerk: collega’s en vrienden 67%

Professionele organisaties: vakverenigingen en certificerende organisaties 46%

Conferenties en congressen 46%

Internet 38%

L&D-onderzoek, bijvoorbeeld brancheonderzoeken 28%

Publicaties, bijvoorbeeld artikelen in vakbladen 27%

Presentaties of workshops 22%

Webinars 22%

longlist
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Offertes beoordelen
Om offertes gestructureerd te beoordelen wordt een zogenaamde beoorde-
lingsmatrix gebruikt. Tabel 15.4 laat de meest eenvoudige vorm van een 
beoordelingsmatrix zien. Deze matrix wordt gebruikt in alle gevallen waarin 
wordt gewerkt met de systematiek van ‘de economisch meest voordelige 
aanbieding’. Bij offertes kunnen twee systematieken worden toegepast: de 
systematiek van ‘de laagste prijs’ of ‘de economisch meest voordelige in-
schrijving’. In de eerste systematiek is prijs het enige criterium voor de se-
lectie van de leverancier. De goedkoopste aanbieder krijgt simpelweg de 
opdracht.

TABEL 15.4 Generieke beoordelingsmatrix zonder weging

Offerte/criteria a B c D e

criterium 1

criterium 2

criterium x

eindscore

Bij de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ wegen naast de prijs ook 
andere criteria mee in de beoordeling, bijvoorbeeld criteria rond kwaliteit. 
Dit is de meest gebruikelijke methode bij de inkoop van L&D-oplossingen. 
Bij de systematiek van ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ wordt 
een zogenaamde beoordelingsmatrix gebruikt. In de meest eenvoudige 
vorm van zo’n matrix wegen alle criteria even zwaar mee; de toegekende 
punten per criterium worden opgeteld (tabel 15.4) In de praktijk wordt 
meestal gewerkt met gewogen criteria. Criteria krijgen dan een weging die 
ervoor zorgt dat de belangrijkste criteria zwaarder meetellen in de beoorde-
ling (zie tabel 15.5.) Een bekende werkwijze hiervoor is de gewogen factor 
score methode, waarbij elk criterium een weging van bijvoorbeeld 1, 2 of 3 
krijgt, die in de beoordeling vermenigvuldigd wordt met de score op het  
criterium. De lowest acceptable bid methode werkt iets genuanceerder; de 
weging wordt hierbij berekend door 100% te verdelen over alle criteria. 
Daarnaast kan per criterium een minimale score worden vastgesteld  
(Jagtman & Kengen, 2020).

TABEL 15.5 Generieke beoordelingsmatrix met weging

Offerte/criteria weging a B c D e

criterium 1

criterium 2

criterium x

eindscore

Offertes

Beoordelings
matrix

economisch 
meest voorde
lige inschrijving

weging
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Een andere methode bestaat uit het onderling vergelijken of ‘ranken’ van 
de offertes (Gelderman & Albronda, 2013). Per criterium wordt dan be-
paald welke offerte het best scoort, welke het slechts, en welke daartus-
senin. Zo kan bij vijf offertes de offerte die het best scoort op het criterium 
‘prijs’ vijf punten krijgen. De offerte die daarna het meest positief scoort 
krijgt vier punten. De slechtst scorende offerte krijgt uiteindelijk één punt. 
Hierna is in tabel 15.6 een uitgewerkt voorbeeld te zien.

TABEL 15.6 Voorbeeld van vergelijken van offertes

criterium weging offerte a offerte B offerte c offerte D offerte e

Kosten 1 3
1x3=3

2
1x2=2

5
1x5=5

1
1x1=1

4
1x4=4

Inhoudelijke kwaliteit 
van de voorgestelde  
oplossing

3 5
3x5=15

1
3x1=3

2
3x2=6

3
3x3=9

4
3x4=12

Partnerschap 2 4
2x4=8

1
2x1=2

3
2x3=6

2
2x2=4

5
2x5=10

Professionaliteit en visie 2 5
2x5=10

1
2x1=2

2
2x2=4

3
2x3=6

4
2x4=8

Continuïteit 1 5
1x5=5

2
1x2=2

3
1x3=3

1
1x1=1

4
1x4=4

Totale score 41 11 24 21 38

Bron: Jagtman en Kengen, 2020

Het kiezen van een weging kan doorslaggevend zijn voor de uitkomst van 
het beoordelingsproces. Met een ‘verkeerde’ weging kan de ‘verkeerde’ of-
ferte als beste (meest geschikte) uit de bus komen.

Om tot een goede keuze te komen is het raadzaam om de offertes met 
een aantal mensen te beoordelen. Verschillende mensen brengen namelijk 
verschillende perspectieven in. Verder kan men hiermee draagvlak creëren 
voor de keuzes die gemaakt worden. Allereerst kan de inkoper of L&D’er 
die het inkoopproces leidt, nagaan welke offertes voldoen aan de minimum-
eisen uit het RFP. Vervolgens gaan alle relevante betrokkenen individueel 
de offertes beoordelen aan de hand van de vastgestelde criteria en de be-
oordelingsmatrix. Na deze individuele beoordeling volgt afstemming. De in-
dividuele beoordelingen worden vergeleken en beargumenteerd. Op basis 
van dit gesprek wordt gezamenlijk een definitieve beoordelingsmatrix inge-
vuld. De aanbieder die hierbij als beste uit de bus komt, is de winnaar. 
Daarna kan de onderhandeling of contractering starten.

15.2.3 Contracteren
Wanneer de keuze voor de beste partij en bijbehorende offerte is gemaakt, 
is het tijd om zaken vast te leggen in een overeenkomst. Voordat de over-
eenkomst gesloten wordt, gaat de L&D’er in de rol van inkoper in gesprek 
met de aanbieder om inhoudelijke, procedurele of juridische details nader af 
te stemmen en zo, via onderhandeling, toe te werken naar de uiteindelijke 
contractering (figuur 15.7). Het aanbod uit de offerte is hiervoor de basis.contractering
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Tactische inkoop Operationele inkoop

Aanbesteden

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg

FIGUUR 15.7  Contracteren in het inkoopproces volgens NEVI

Bron: NEVI

Hierna volgt een aantal aandachtspunten bij het opstellen van het uiteinde-
lijke contract. Deze punten zijn bedoeld om vooraf zoveel mogelijk concreet 
te maken om achteraf geen problemen te krijgen. Onderhandelingsvaardig-
heden zijn in deze fase geen overbodige luxe.

Prijs en kosten
Uit de offerte moet blijken wat de kosten van het voorgestelde aanbod zijn. 
In het RFP heeft de inkopende L&D’er bepaald hoe de kosten in de offerte 
moeten terugkomen. In het gesprek verzekert de inkopende L&D’er zich er-
van dat écht alle kosten zijn opgenomen in het voorstel. Denk bijvoorbeeld 
aan kosten voor materialen, licenties, verblijfkosten en reiskosten. Het vol-
gende kader geeft een overzicht van mogelijke kosten in offertes.

Mogelijke kosten in een offerte

•	 Kosten voor de voorbereiding van diensten of producten
•	 Kosten voor de ontwikkeling van diensten of producten
•	 Kosten van de uitvoering van training, advies en dergelijke
•	 Kosten voor testen of evaluaties
•	 Kosten voor advies, afstemming, enzovoort
•	 Kosten voor bijstelling en wijzigingen
•	 Kosten voor materialen, licenties, abonnementen en hosting
•	 Reis- en verblijfskosten
•	 Btw
•	 Bureaukosten
•	 Kosten voor het uitbrengen van de offerte

Verder is het bij het aangaan van langdurige contracten van belang om af-
spraken te maken over de indexatie van tarieven: wanneer en op welke wij-
ze worden tarieven aangepast? Ten slotte kunnen in onderhandelingen be-
talingstermijnen worden afgestemd, ofwel: wanneer wordt er wat betaald?

Korting
Om klanten te werven of om klanten langdurig te binden, werken aanbie-
ders vaak met korting. De aangeboden korting wordt in de offerte zicht-
baar. Een korting op de standaardtarieven is direct zichtbaar in de offerte. 
Een kritische blik is daarbij geboden. Want waarom wordt deze korting  
aangeboden? Krijg je als nieuwe klant een welkomstkorting? Of krijg je 
juist als vaste klant een beloning? En wat betekent dat voor samenwerking 
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en tarieven op langere termijn? Kortingen zijn overigens niet de enige ma-
nier om voordeel te behalen. Wellicht biedt de offerte geen korting op tarie-
ven, maar wel andere voordelen zoals gunstige annuleringsvoorwaarden.

Realistisch aanbod
De L&D’er schat in in hoeverre het aanbod realistisch is. Staat bijvoorbeeld 
de hoeveelheid voorbereidingstijd of ontwikkeltijd in verhouding tot het 
maatwerk dat nodig is voor de inkoopvraag en wat te verwachten is gezien 
de ervaring van de aanbieder? Mag de aanbieder ontwikkelwerk voor jouw 
organisatie vervolgens ook voor andere klanten gebruiken? Als dat zo is, 
dan kan er onderhandeld worden op een onderlinge verdeling van deze in-
vestering. En als een aanbieder herhaaldelijk dezelfde diensten voor de-
zelfde organisatie uitvoert, in hoeverre is dan sprake van een leereffect bij 
de aanbieder? Met andere woorden: kan de aanbieder na een bepaalde 
termijn met minder of zonder voorbereidings- of ontwikkeltijd toe?

Specificering van de uitvoering
Uit een offerte over ontwikkel- of advieswerk dient duidelijk te worden wat 
dat werk inhoudt. Het kan dan gaan over ieders aandeel in het werk dat 
voorhanden is. Wat doet de aanbieder concreet en wat is het aandeel van 
de eigen organisatie? Wie heeft welke rol in het traject? Bij adviestrajecten 
zijn vaak verschillende stappen of fasen te onderscheiden. Door deze in de 
offerte of overeenkomst te beschrijven kan achteraf gemakkelijker worden 
getoetst of de aangeboden diensten daadwerkelijk geleverd zijn. Een laat-
ste aandachtspunt is het bespreken en vastleggen of er bij de aanbieder 
sprake is van een resultaat- of van een inspanningsverplichting en zo ja, 
welke.

Eigendom
Wanneer er materialen ontwikkeld worden, van wie zijn die materialen dan? 
Mag de aanbieder of de organisatie deze hergebruiken in een andere con-
text? Wanneer een organisatie en leverancier gezamenlijk een leer- en ont-
wikkeloplossing ontwikkelen, dan moeten er afspraken gemaakt worden 
over het intellectueel eigendom. Wie wordt eigenaar van het product? De 
leverancier heeft er belang bij om dit recht te claimen zodat het product 
ook aan andere klanten verkocht kan worden. Het is mogelijk om daar af-
spraken over te maken. Denk bijvoorbeeld aan een percentage van de om-
zet zodra de leverancier de module aan anderen verkoopt, of aan andere 
vormen van ‘vergoedingen’ zoals korting op de kosten, extra licenties of 
verlengde gebruiksduur.

Referenties
Als laatste kan het nog zinvol zijn om afspraken te maken over het gebruik 
van referenties. Mag de leverancier de organisatie of opdracht als referen-
tie opgeven of verkondigen dat er een samenwerking met de organisatie 
is? Zo ja, op welke wijze? En als de inzet van trainers, adviseurs of andere 
begeleiders van cruciaal belang is voor het slagen van het leer- of ontwik-
keltraject, zijn referenties van groot belang. Het is dus zeer relevant om af-
spraken te maken over de selectie van trainers, coaches, enzovoort. Dit 
kan ook betekenen dat concreet wordt vastgelegd welke personen ingezet 
worden.

Intellectueel 
eigendom

referenties
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Overeenkomsten
Het maken van een overeenkomst of contract is het sluitstuk van de onder-
handelingen. Als je met een aanbieder in zee gaat, dan ga je in juridische zin 
een overeenkomst aan. Het is hierbij van belang om vooraf een zo goed mo-
gelijke inschatting te maken van de juridische consequenties van de overeen-
komst. Het is raadzaam om zaken goed af te stemmen met een inkoper of 
jurist uit de organisatie. Overeenkomsten worden vooral afgesloten voor het 
geval een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Hoe gedetail-
leerd afspraken worden vastgelegd in het contract, hangt onder andere af 
van het onderlinge vertrouwen.

Op hoofdlijnen zijn er twee soorten overeenkomsten:
1 De zelfstandige overeenkomst . Deze overeenkomst staat op zichzelf. Alle 

afspraken voor de samenwerking staan in deze overeenkomst benoemd. 
In de praktijk van leren en ontwikkelen is sprake van een zelfstandige 
overeenkomst als de overeenkomst gaat over één specifiek(e) leertraject, 
product of dienst bij één leverancier. De offerte is hierbij veelal de basis 
voor de overeenkomst. Omdat de leverancier de offerte opstelt of een op-
drachtbevestiging stuurt, zal hij daarin verwijzen naar zijn eigen verkoop-
waarden. Dat hoeft geen enkel bezwaar te zijn, maar veel organisaties  
(zeker de grotere) hebben zelf algemene voorwaarden: de inkoopvoorwaar-
den. Als inkoper wil of moet je wellicht ook gebruikmaken van de inkoop-
voorwaarden van de eigen organisatie.

2 De raam- of mantelovereenkomst . In deze overeenkomst worden de alge-
mene voorwaarden, onderwerpen en producten vastgelegd voor samen-
werking over meerdere jaren. Details worden later in aparte contracten 
vastgelegd; de zogenaamde nadere overeenkomsten. Voor omvangrijke 
samenwerkingen wordt vaak een overeenkomst opgesteld waarin nog niet 
alles in detail wordt vastgelegd. Dit soort overeenkomsten is vaak gericht 
op samenwerking op de langere termijn. De overeenkomst regelt dan de 
condities voor toekomstige opdrachten. Vervolgens kunnen naar behoefte 
‘bestellingen’ worden geplaatst of gemakkelijk kleine overeenkomsten 
worden geregeld.

Het RFP maakt vaak als bijlage deel uit van deze overeenkomsten. In het 
contract wordt dan verwezen naar de in het RFP vastgelegde eisen.
Naast deze contractvormen zijn er nog een aantal mogelijk aanvullende con-
tractdocumenten. We noemen hier twee:

Service-level agreement
Naast bovengenoemde algemene overeenkomsten kennen we het service-
level agreement (SLA). Naast de algemene beschrijving van de producten of 
diensten die we hiervoor beschreven, zien we in een SLA een concrete  
beschrijving van de rechten en plichten van de leverancier en de inkopende 
organisatie. Denk bijvoorbeeld aan beschikbaarheid, reactiesnelheid of con-
creet kwaliteitsniveau. Met een SLA kunnen leverancier en afnemer een 
gezamenlijk beeld vormen van en verwachtingen uitspreken over de te leve-
ren producten of diensten. Vooral bij het inkopen van (leer)technologie is dit 
zeer relevant.

Overeenkomst

contract

Zelfstandige 
overeenkomst

raam of man
telovereenkomst

Servicelevel 
agreement
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Retransitiedocument
Een retransitiedocument legt vast hoe gehandeld wordt bij het beëindigen 
van het contract (bijvoorbeeld bij einde levenscyclus van een dienst). Hoe 
neem je afscheid van de leverancier en wat verwacht je nog van elkaar? 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld dataoverdracht: welke gegevens over jouw or-
ganisatie en medewerkers wil je ‘terug’ van de leverancier? Hetzelfde geldt 
voor faillissement van de leverancier. Hoe zorg je ervoor dat de processen 
in de organisatie kunnen doorgaan en je geen data kwijtraakt?

Tot het moment dat de keuze voor de aanbieder definitief is en het contract 
gesloten is, spreken we van aanbieders. Daarna noemen we ze leveranciers.

De volgende casus gaat over een overheidsinstantie die te maken krijgt 
met de beëindiging van het contract met een leverancier.

retransitie
document

leveranciers

CAsus

Een goed geoliede machine loopt vast
Een grote aanbestedingsplichtige overheidsinstantie heeft een strategi-
sche, organisatiebrede trainingsdag ontwikkeld in nauwe samenwerking 
met een van haar leveranciers. Deze dag is een cruciaal onderdeel van 
een belangrijke cultuurverandering en wordt al bijna twee jaar lang dage-
lijks verzorgd door een vaste en goed ingewerkte groep trainers. Door het 
succes van deze dag wordt de looptijd van het contract overschreden. 
Daarover is niets vastgelegd in het contract. De organisatie moet daarom 
tijdens het traject, drie maanden vóór afronding, een nieuwe aanbesteding 
uitzetten. Bij de selectieprocedure kwam de huidige leverancier van het 
traject − op basis van de offertebeoordeling aan de hand van vooraf opge-
stelde criteria − niet als beste uit de bus en viel af. Hierdoor kon het lang-
lopende en succesvolle maatwerktraject met de huidige leverancier niet 
worden afgerond en moest de nieuwe leverancier voor drie maanden vol-
ledig ingewerkt worden.

In deze paragraaf lag de nadruk vooral op het vastleggen van afspraken. 
Contracteren lijkt daardoor wellicht vooral ‘papierwerk’. Voor een goede sa-
menwerking is echter meer nodig dan alleen een papieren contract. Ook 
afstemming over praktische zaken en een psychologisch contract over in-
tenties en verwachtingen komen een effectieve en plezierige samenwer-
king ten goede (Kengen, 2021).

§  15.3 Overige stappen in het inkoopproces

Na contractering is het tactische deel van het inkoopproces afgerond. 
Daarna loopt het inkoopproces vloeiend over in regulier L&D-werk. De stap 
bestellen associëren we in eerste instantie misschien meer met concrete 
materialen en producten. Bij L&D-inkooptrajecten doelen we hierbij op het 
organiseren van bijvoorbeeld het ingekochte leertraject, waarbij je in detail 
afspraken maakt met de leverancier: wanneer en waar starten we, op wel-
ke locatie werken we en wie organiseert dat? Bij raamovereenkomsten zul-

Bestellen
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len leverancier en inkopende organisatie afspraken maken over een stan-
daard werkwijze. Ze stellen samen vast welke routine er gevolgd wordt 
wanneer een dienst of product besteld wordt. Zo kan het operationele 
L&D-werk efficiënt verlopen. In de volgende stap bewaakt de L&D’er de ge-
maakte afspraken om te zorgen voor een soepele uitvoering van trajecten. 
Is de uitvoering in lijn met de vooraf gestelde eisen en afspraken? Worden 
de doelen behaald? Enzovoort.

De laatste stap, nazorg, gaat over de evaluatie van het inkoopproces, de 
geleverde dienst en de leverancier. Deze evaluatie wordt ingezet om te be-
oordelen of de vooraf gemaakte specificatie uit het RFP en de afspraken 
zoals deze zijn gemaakt in het contract, overeenkomen met de geleverde 
kwaliteit en uitvoering. Het resultaat van de evaluatie kan bepalend zijn 
voor de verdere samenwerking met de leverancier. Dit kan betekenen:  
contractverlenging, herhaling van de aankoop of beëindiging van de samen-
werking. Natuurlijk heeft de L&D’er naast het bewaken van datgene wat af-
gesproken is tijdens het inkoopproces ook nog een inhoudelijke kant die in 
het oog gehouden moet worden. Denk hierbij aan het behalen van de leer-
doelen, de transfer, enzovoort. Dit wordt elders in dit boek besproken.

Tactische inkoop Operationele inkoop

Aanbesteden

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg

FIGUUR 15.8  Bestellen en nazorg in het inkoopproces volgens NEVI

Bron: NEVI

§  15.4 strategische keuzes bij inkoop

Naast de stappen van een regulier inkoopproces zijn er strategische afwe-
gingen en keuzes te maken bij de inkoop van L&D-oplossingen. Het betreft 
beleidsmatige inkoopkeuzes. Deze keuzes hebben een tweeledig doel. 
Enerzijds zijn ze gericht op het realiseren van een efficiënte organisatie van 
de inkoopprocessen. Anderzijds beogen ze een grotere effectiviteit van de 
in te kopen L&D-oplossingen.

15.4.1 Preferred suppliers
De L&D-markt kent een groot aantal aanbieders. Zeker grote internationale 
organisaties doen zaken met soms wel 750 verschillende leveranciers op 
dit gebied. Om het overzicht te bewaren kiezen veel bedrijven ervoor om 
met preferred suppliers te werken (ook wel kernleveranciers of key suppli-
ers genoemd). Preferred suppliers zijn aanbieders waarvan een organisatie 
uitspreekt dat zij daarmee bij voorkeur wil samenwerken en waarmee de 
afspraken zijn vastgelegd in een contract, meestal een raamcontract. Bij 
het oplossen van een opleidings- of ontwikkelvraagstuk zal L&D eerst met 
deze organisaties in gesprek gaan, of ze meenemen in de uitnodiging voor 
een RFI of RFP. Individuele vragen van medewerkers of leidinggevenden 
kunnen met preferred suppliers efficiënt worden afgehandeld.

nazorg

preferred  
suppliers
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Een groot voordeel van het werken met preferred suppliers is dat de organi-
satie een betere en duurzamere relatie met een aanbieder kan opbouwen. 
Het voordeel hiervan is dat aanbieders niet steeds opnieuw geïnformeerd 
hoeven te worden over de organisatiedoelstellingen, de organisatiecultuur 
en het leerbeleid. Ze hebben een beter beeld, aangescherpt met eerdere 
ervaringen, en kunnen sneller en gemakkelijker de probleemanalyse verta-
len naar een passend aanbod. De meer duurzame relatie met deze leve-
ranciers kan er ook voor zorgen dat zij hun kennis en ervaring meer en ac-
tiever inbrengen in de organisatie. Denk hierbij aan het proactief inbrengen 
van marktkennis en nieuwe ontwikkelingen, het in contact brengen van ver-
gelijkbare (benchmark)organisaties, het definiëren van best practices, en-
zovoort. Dat zorgt voor een andere manier van samenwerken.

Een ander groot voordeel van het werken met preferred suppliers zijn de 
prijsafspraken. De onderhandelingen worden maar één keer gevoerd en de 
afgesproken tarieven liggen vast voor een bepaalde afgesproken periode, 
meestal voor één tot drie jaar. Daarna wordt samenwerking opnieuw be-
sproken. Vanwege de kans op grotere afname en daardoor meer zekerheid 
over inkomsten, kunnen met preferred suppliers afspraken gemaakt worden 
over een aantrekkelijker tarief. Werken met een preferred supplier kan dus 
tijd, geld besparen en kwaliteit verhogen. Dit betekent niet dat je achterover 
kunt gaan leunen als L&D’er. De afspraken zijn dan wel vastgelegd, maar 
de aangeboden oplossingen vragen nog steeds om een kritische blik, net 
als iedere keer de afweging of de preferred supplier de meest geschikte 
aanbieder is voor het oplossen van het probleem. Er is weliswaar een voor-
keur uitgesproken, maar dat wil niet zeggen dat de organisatie verplicht is 
om de vraag alleen maar bij hen uit te zetten. En als de contracttermijn ver-
lopen is, zal men opnieuw om de tafel moeten om de samenwerking te eva-
lueren, de voortgang te bespreken en nieuwe (prijs)afspraken te maken.

Het kan zijn dat een preferred supplier-relatie als vanzelf ontstaat door  
eerder opgedane ervaringen met aanbieders van leer- en ontwikkelmoge-
lijkheden. Het kan ook een doelbewust proces zijn om de hoeveelheid en 
kwaliteit van de leveranciers te managen. Het selecteren van preferred 
suppliers verloopt in dat geval volgens een vrijwel gelijk proces als het in 
dit hoofdstuk beschreven tactisch inkoopproces.

15.4.2 Outsourcing door samenwerking met intermediairs
Organisaties focussen steeds meer op hun kerntaken en dat betekent dat 
activiteiten die niet tot de corebusiness behoren, steeds vaker worden af-
gestoten en/of worden uitbesteed aan andere organisaties voor wie het 
wel corebusiness is (Kengen & Jagtman, 2008). In subparagraaf 15.1.5 is 
de zogenaamde make or buy-beslissing al besproken. In deze subparagraaf 
komt aan de orde op welke wijze intermediairs hierin een rol kunnen spe-
len. Een intermediair is een aanbieder die L&D-activiteiten overneemt en 
organiseert voor zijn klanten.

Er zijn drie typen intermediairs bij wie verschillende producten en/of dien-
sten ondergebracht kunnen worden (Smits, 2007).
1 Intermediairs met procesgeoriënteerde diensten. Hierbij gaat het vooral 

om ICT-producten die oplossingen bieden voor logistieke en administra-
tieve L&D-processen.

Duurzame  
relatie

prijsafspraken

Intermediair
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2 Intermediairs met inkoopgeoriënteerde diensten. Deze diensten richten 
zich naast procesgeoriënteerde diensten ook op het behalen van finan-
cieel voordeel voor organisaties door centrale inkoop en contractering. 
Hieronder valt ook de begeleiding van aanbestedingen.

3 Intermediairs met productgeoriënteerde diensten. Dit is een totaalpak-
ket. Het is de optelsom van de eerste twee diensten, aangevuld met 
een adviserende rol.

In de praktijk komen we vooral de procesgeoriënteerde in combinatie met 
de inkoopgeoriënteerde diensten tegen, bijvoorbeeld in de vorm van een op 
de organisatie afgestemde digitale catalogus met een volledig geautomati-
seerde logistieke ondersteuning van het proces.

Outsourcen van L&D-activiteiten heeft alles te maken met de vraag hoe je 
als organisatie het leren wilt organiseren. Outsourcen kan aantrekkelijk zijn 
voor een organisatie en neemt veel werk uit handen, maar het ontslaat de 
organisatie niet van haar verantwoordelijkheden. Strategisch opleiden en 
een strategisch leerbeleid blijven de verantwoordelijkheid van de organisa-
tie zelf. Het strategisch leerbeleid vormt het hart van de L&D-organisatie. 
Uitbesteden kan niet zonder een eigen visie op leren, een leerconcept dat 
afgeleid is van de organisatievisie en het HR-beleid. Het ligt niet voor de 
hand dat een externe partij dat beter kan dan de organisatie zelf.

15.4.3 Leveranciersmanagement
Leveranciersmanagement − ook supplier relationship management ge-
noemd − is het intensiveren van relaties met kernleveranciers, gericht op 
het uitbouwen van het succes van de organisatie door alliantievorming 
(Rietveld, 2010). Grofweg zijn de leveranciers waarmee een organisatie sa-
menwerkt te verdelen in twee groepen:
• kernleveranciers;
• eenmalige/incidentele leveranciers.

De incidentele leveranciers manage je operationeel vanuit het contract dat 
de organisatie met ze heeft. Met andere woorden: je kijkt of afspraken wor-
den nagekomen en doelen worden gehaald. Leveranciersmanagement pas 
je toe in geval van een meer strategische samenwerking met de leveran-
cier waarin je over de contracten heen kijkt en groeit naar een intensievere 
samenwerking. Leveranciersmanagement start al in de specificatiefase, de 
fase waarin de organisatie vaststelt wat zij van een leverancier nodig heeft, 
en maakt deel uit van het inkoopproces. Om daadwerkelijk een alliantie te 
vormen heeft een leverancier verdergaande informatie van de organisatie 
nodig dan de incidentele leveranciers. Ook moet hij kunnen rekenen op 
een bepaalde bereikbaarheid van de contactpersoon, opdrachtgever of an-
dere mensen met informatie over of een positie binnen de organisatie die 
voor hem belangrijk is. Door deze intensieve samenwerking worden leve-
ranciers soms een verlengstuk van de eigen organisatie, zijn zij vroegtijdig 
bij productontwikkeling betrokken en gaan zij een grotere rol in een organi-
satie vervullen. Deze intensieve samenwerking met de leverancier, waarbij 
de macht en invloed van de leverancier groot wordt, zal in de praktijk bete-
kenen dat deze leverancier bijna altijd een preferred supplier wordt.

Outsourcen

leveranciers
management

Incidentele  
leveranciers
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Samenvatting

Bij het inkopen van leer- en ontwikkelvraagstukken is het van belang dat er 
nauw samen wordt gewerkt door alle betrokken in het inkoopproces, waar-
bij L&D zich zal moeten professionaliseren om de diverse inkooprollen te 
begrijpen en te kunnen spelen.
Teneinde een effectieve en efficiënte L&D-oplossing in te kopen, verdient 
het aanbeveling om de verschillende fasen van het inkoopproces te doorlo-
pen, namelijk:
• specificeren
• selecteren
• contracteren
• bestellen
• bewaken
• nazorg

Specificeren is het formuleren van een duidelijke omschrijving van de in te 
kopen producten of diensten die een vastgesteld doel moeten bereiken.
Nadat je hebt vastgesteld dat het vraagstuk op te lossen is met een leer- 
en ontwikkeloplossing en de vraag duidelijk is geformuleerd, bepaal je – in 
lijn met het inkoopbeleid – of je de oplossing zelf gaat ontwikkelen of dat je 
de oplossing gaat inkopen: de make or buy decision. Voor het vinden van 
een geschikte aanbieder of om te onderzoeken welke (principe)oplossingen 
de markt biedt, wordt gebruikgemaakt van:
• een Request for Information (RFI)
• een Request for Proposal (RFP)

Bij het selecteren is het van belang om de meest geschikte aanbieder te 
kiezen door middel van:
• een marktonderzoek
• het beoordelen van offertes

Er wordt hierbij gebruikgemaakt van twee soorten criteria:
• selectiecriteria
• gunningscriteria

De fase van contracteren begint met onderhandelen, om deze zaken  
vervolgens vast te leggen in een overeenkomst.

Onder de operationele inkoop vallen de volgende stappen:
• bestellen
• bewaken
• nazorg

504 DEEL 3 MANAGEMENT VAN DE L&D-FUNCTIE
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Onderwerpen met betrekking tot inkoop van leer- en ontwikkeloplossingen 
op strategisch niveau liggen op het vlak van:
• preferred suppliers
• samenwerken met intermediairs
• internationaal inkopen
• leveranciersmanagement
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16 
Financieel management 
van L&D
Eric Mooijman
Jan Rijken

16.1 Plannen en budgetteren
16.2 L&D-kosten en kostensoorten
16.3 L&D-investeringsaanvragen en businesscases
16.4 Centrale en decentrale L&D-budgetten en doorberekeningen
16.5 Financiële aspecten van L&D-uitbesteding
16.6 L&D-stuur- en kengetallen

Financieel management van de L&D-functie is een belangrijke activiteit  
binnen de L&D-afdeling en een grote verantwoordelijkheid van het L&D- 
management. Deze verantwoordelijkheid begint bij het berekenen, vaststel-
len en beheren van het L&D-budget als onderdeel van het L&D-(beleids)
plan. In aansluiting daarop vervult de L&D-afdeling vaak een rol bij het be-
waken van L&D-budgetten van afdelingen of berekent ze L&D-kosten door 
aan interne klanten. Verder verlangt het management van organisaties 
steeds meer inzicht in het financieel rendement van investeringen in leer-
trajecten en wil het management dat de besluitvorming over deze investe-
ringen ondersteund wordt door kosten-batenanalyses. Deze analyses wor-
den vaak businesscases genoemd. Ten slotte zijn L&D-afdelingen nauw 
betrokken bij de inkoop van opleidings- en leertrajecten en onderhandelen 
zij met leveranciers over de prijs van de leertrajecten. In dit hoofdstuk staat 
daarom het financieel management van de L&D-functie centraal, waarbij 
drie processen worden uitgewerkt: strategische planning, budgettering en 
management control. Verder worden de verschillende kosten en kosten-
soorten van leertrajecten toegelicht en de mogelijke kengetallen (ratio’s).
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§  16.1 Plannen en budgetteren

Het startpunt en de basis voor het financieel management van de L&D-
functie is gelegen in drie planningsprocessen of planningscycli, die na  
elkaar worden uitgevoerd (zie figuur 16.1):
1 de strategische planningscyclus, met als resultaat een strategisch L&D-

plan en een L&D-budget voor de totale organisatie;
2 de budgetteringscyclus, met als resultaat taakstellende L&D-budgetten 

per organisatieonderdeel of afdeling, eventueel gecombineerd met een 
centraal L&D-budget voor afdelingoverstijgende leertrajecten;

3 de managementcontrolcyclus, met als resultaat regelmatige rapportages 
over de uitputting van de verschillende L&D-budgetten en voortgang van 
de realisatie van de L&D-doelen zoals deze in de verschillende L&D-
plannen zijn afgesproken.

Concretisering
doelen en budgetten

Verantwoording 
en evaluatie

Strategisch 
plannen 

Budgetteren

Management
control 

FIGUUR 16.1  Drie planningsprocessen

16.1.1 strategische planningscyclus
De eerste stap bij het financieel management van L&D-activiteiten bestaat 
uit het opstellen van een strategisch L&D-plan, waarin de L&D-doelen en 
leertrajecten worden vastgelegd die de organisatie op middellange of lange 
termijn (twee tot vijf jaar) wil realiseren of uitvoeren. Deze planningsfase 
start veelal met een plannings- of budgetbrief. Hierin is het L&D-budget 
van het vorige jaar geëvalueerd en zijn de contouren en kaders van het 
nieuwe budget geschetst. Verder staan in de budgetbrieven vermeld de 
taakstellingen, de prioriteiten en de administratieve procedures die men in 
acht moet nemen. Voorbeelden van deze kaders zijn: korten op de L&D-
budgetten of extra investeringen in leertechnologie. In deze fase ontstaat 
een L&D-budget dat samen met het strategisch L&D-plan in de volgende 
planningsstappen wordt gespecificeerd en gedetailleerd. De input voor dit 
strategisch plan en budget worden verkregen door:
• de evaluatie van het L&D-plan en het budgetverloop van de afgelopen 

periode;
• omgevingsanalyses en interviews met managers;
• analyse van strategische plannen van de organisatie;
• analyse van veranderingsprojecten binnen de organisatie.

financieel  
management

Strategische 
planningscyclus
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Het plan dat op basis van de hiervoor genoemde analyses ontstaat, wordt 
besproken door het (lijn)management, dat de uitgangspunten van het plan 
toetst. De criteria voor deze toetsing zijn: aansluiting bij het algemene or-
ganisatiebeleid, impact op de organisatie en (financiële) haalbaarheid. Er 
is hier sprake van een cyclus omdat het plan vanuit het topmanagement 
rouleert langs een aantal managementlagen binnen de organisatie. Na dis-
cussies over het plan en een aantal toetsmomenten, stelt het manage-
ment van de organisatie het strategisch L&D-plan en het L&D-budget vast. 
Nu kan de tweede cyclus starten, waarbinnen het plan wordt uitgewerkt en 
het budget wordt vertaald in taakstellende L&D-deelbudgetten die aan ver-
schillende afdelingen worden toegekend. Hier ontstaat vaak naast de afde-
lingsbudgetten voor de afdelingen binnen de organisatie, ook een centraal 
budget voor leren en ontwikkelen, dat beheerd wordt door de L&D-afdeling. 
De decentrale L&D-budgetten worden vaak door de lijnmanagers beheerd.

Het centraal L&D-budget is over het algemeen bedoeld voor afdelingoverstij-
gende en organisatiebrede leertrajecten, zoals managementdevelopment-
programma’s, cultuurveranderprocessen of mobiliteitstrajecten. Veelal wordt 
ook de leertechnologie bekostigd vanuit dit centrale L&D-budget en worden 
de kosten voor de L&D-afdeling opgenomen. Het decentraal L&D-budget 
wordt vaak ingezet voor vak- en functiespecifieke opleidingen of leertrajecten, 
teamontwikkeling, seminars en congressen. In tabel 16.1 is een voorbeeld 
opgenomen van een strategisch L&D-budget met een eerste opsomming 
van de investeringen op organisatieniveau, terwijl het budget voor de vijf af-
delingen wel bekend is, maar nog niet is gespecificeerd en is verdeeld.

TABEL 16.1 Voorbeeld van een strategisch L&D-jaarbudget

activiteiten planjaar X Bedragen in 
€1.000

Organisatiebrede en afdelingoverstijgende l&D activiteiten
  1 Management development (o.a. coachend en inspirerend leidinggeven)
  2 Commerciële vaardigheden
  3 Projectmanagement
  4 Introductieprogramma voor nieuwe medewerkers
  5 Taaltrainingen
  6 Mobiliteitsprogramma’s
  7 Communicatieve vaardigheden
  8 Projectmanagement
  9 Licentiekosten gebruik e-learningmodulen
10  Loopbaancoaching
centraal l&D budget

10
10
20
20
30
50
40
30
20
80

310

Centraal L&D budget
l&D activiteiten voor afdelingen 1 t/m 5 (raming)
Totaal l&D budget centraal én decentraal voor planjaar X
kosten l&D afdeling (medewerkers, huisvesting, ontwikkeling, enz.)
Totale investeringen in l&D voor planjaar X

310
720

1030
2000
3030

Strategisch 
l&Dplan

centraal  
l&Dbudget

Decentraal  
l&Dbudget
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16.1.2 Budgetteringscyclus
Een budget is een overzicht van de financiële consequenties van de plan-
nen, de uitgaven en de investeringen die nodig zijn om beleid en plannen 
te realiseren. Dit budget wordt gebruikt als managementinstrument om de 
verantwoordelijkheid voor aspecten van de bedrijfsvoering op een zo laag 
mogelijk niveau te leggen. Een mogelijke aanpak om te komen tot een 
taakstellend L&D-budget is in figuur 16.2 weergegeven.

FIGUUR 16.2  Budgetteringscyclus

Bron: Fennema en Othof, 1990

Opleidings-
beleid

Afname-
prognose

Strategisch
beleid

Planning-/budgetbrief:
centrale kaders en

richtlijnen

Opleidingsjaarplan:
opstellen activiteiten- en urenplan:

de benodigde capaciteit

Vaststellen
beschikbare capaciteit

bruto en netto

Autorisatie activiteiten-
en urenplan

Afstemmen
Bijstellen
Aanpassingsvoorstellen
ontwikkelen

Opstellen �nancieel
budget

Budget opleidings-
afdeling

Autorisatie
�nancieel budget

Als eerste stap staat genoemd dat het uitgangspunt van het budgetterings-
proces gelegen is in het strategisch beleid van de onderneming en het 
L&D-beleid dat daarvan afgeleid is. Zoals hiervoor is beschreven, is het 
van belang te komen tot een afname- of vraagprognose, waarbij het ma-
nagement voorspellingen doet over de te verwachten opleidingsnoodzaak 
en opleidingsvraag binnen hun organisatieonderdeel. Deze voorspellingen 
worden geconcretiseerd in bijvoorbeeld cursusuren, aantallen deelnemers, 
aantallen trainingen of noodzaak tot certificering. Deze prognoses worden 

Budgetterings
cyclus

l&Dbeleid

certificering
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vervolgens vergeleken met de eerdergenoemde plannings- of budgetbrie-
ven van het topmanagement. Op basis van het organisatiebeleid en de 
budgetbrieven bepaalt de L&D-manager de benodigde opleidingscapaciteit 
en de beschikbare capaciteit.

Op basis van eventuele discrepanties tussen de gewenste en de beschikbare 
capaciteit formuleert de L&D-manager investeringsvoorstellen en past hij zo 
nodig het L&D-beleid aan. Hierna vindt overleg plaats tussen de directie,  
de L&D-manager en het lijnmanagement om de activiteitenplanning en de 
budgetten goed te keuren. Op basis van deze zogenaamde autorisatiege-
sprekken stelt men een nieuw budget samen, dat in nieuwe autorisatiege-
sprekken wordt vastgesteld. Deze gesprekken vinden over het algemeen 
plaats tussen de directie, de L&D-manager en de financieel manager of CFO 
(chief financial officer). Zij zorgen voor specifieke voorschriften en procedures 
voor goede budgetbewaking. Op basis van het vastgestelde budget voert de 
L&D-afdeling in samenwerking met de HR-adviseurs en de lijnmanagers het 
L&D-beleid uit. In hoofdstuk 14 wordt bovendien beschreven hoe high impact 
learning-organisaties (Bersin, 2012) hun besturing zodanig kunnen inrichten 
dat er continu borging is vanuit het topmanagement voor L&D-budgetten.

Het vastgestelde en gespecificeerde budget is voor de directie van de or-
ganisatie een instrument om de voortgang van het L&D-beleid te monito-
ren, het beleid bij te stellen en zo nodig de budgetverantwoordelijken ter 
verantwoording te roepen over doelrealisatie en budgetverloop. In tabel 
16.2 is een voorbeeld opgenomen van een capaciteitsplanning (aantal te 
verwachten deelnemers en deelnemersdagen), gekoppeld aan verwachte 
integrale kosten en doorberekeningen van een deel van deze kosten aan 
decentrale afdelingen: de afnemers van de L&D-activiteiten.

TABEL 16.2 Capaciteitsplanning en kosten planning

Onderwerp l&D activiteit Deelnemers Deelne
mersdagen

Integrale 
kosten in €

Door te berekenen 
kosten in €

Projectmanagement training 331 567 452.262 352.780

Communicatieve  
vaardigheden

coaching & training 65
2.138

146
3.574

179.901
2.439.310

66.206
1.458.391

Facility-management assessment &  
training

101 140 58.025 92.514

Financieel management advisering 23 23 13.057 4.270

Beoordelings-
technieken

cursus, incl. digitale 
training

118 237 294.174 189.941

Innovatie cursus 1.564 3.639 1.651.619 1.155.604

Klantgerichtheid advisering
cursus

400
1.541

400
3.528

47.064
786.492

4.550
294.722

Management advisering 1.957 5.445 3.164.573 2.796.072

Development cursus selectie/loop-
baanadvies

2.080
712

3.547
708

1.787.249
842.155

1.362.027
677.909

Situationeel  
leidinggeven

training & e-learning 198 228 151.729 136.355

Productkennis training 7.364 31.447 5.027.666 2.086.362

Totalen 18.592 53.629 16.895.276 10.677.703
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16.1.3 Managementcontrolcyclus
Na vaststelling van de L&D-plannen en de daarbij behorende budgetten 
rapporteert de L&D-afdeling regelmatig over de doelrealisatie en het ver-
loop van de centrale en de decentrale L&D-budgetten. Hiervoor dient de 
L&D-manager over cijfers en indicatoren te beschikken waarmee hij L&D-
managementrapportages kan samenstellen en communiceren (Faragher, 
2014). Voorbeelden van dergelijke cijfers en indicatoren zijn:
• aantallen deelnemers ten opzichte van geplande deelnemers;
• percentage geslaagde deelnemers ten opzichte van geplande geslaagde 

deelnemers;
• kosten per deelnemer ten opzichte van budget;
• kosten ingekochte diensten ten opzichte van gepland inkoopbudget;
• totale kosten ten opzichte van budget.

Met deze L&D-managementinformatie (zie ook hoofdstuk 17) kan het ma-
nagement tijdig gewaarschuwd worden bij afwijkingen tussen geplande en 
gerealiseerde budgetten of kan er een voorspelling (forecast) gegeven wor-
den van aanstaande budgettekorten of onderbenutting. Een dergelijke waar-
schuwing heet ook wel early warning. Op deze wijze geeft de L&D-manager 
vorm aan het proces van planning & control als schakel tussen de organisa-
tiestrategie en de uitvoering van de activiteiten. Planning betreft de wijze 
waarop men de koers van de organisatie of afdeling vaststelt. Control om-
vat de instrumenten om de plannen uit te voeren en de geplande uitkom-
sten te vergelijken met de actuele stand van zaken. De tabellen 16.3, 16.4 
en 16.5 geven drie voorbeelden van vergelijkingen van de geplande en de 
gerealiseerde budgetten. Bij die vergelijking kan geconstateerd worden dat:
• het geplande budget afdoende is;
• het budget overschreden is of gaat worden en er een tekort is of dreigt;
• dat het budget onvoldoende benut is en dat er onderbenutting is of 

dreigt.

Daarbij geldt dat een budgetoverschrijding natuurlijk niet gewenst is, maar 
onderbenutting ook niet. Dat betekent immers dat de geplande L&D- 
activiteiten niet (tijdig) worden uitgevoerd en dat medewerkers dus niet  
bekwaam of competent worden zoals was afgesproken.

TABEL 16.3 Vergelijking totaal L&D-budget versus gerealiseerd  
L&D-budget (× €1.000)

Omschrijving Budget realisatie resultaat

Personeel
Materiaal

20.827
  8.199

20.705
   9.241

122
-/-1.042

Totaal 29.026 29.946  -/- 920
(= budgetoverschrijding)

Management
controlcyclus

l&D 
management
rapportages
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TABEL 16.4 Vergelijking geplande versus gerealiseerde L&D-personeelskosten  
(× €1.000)

Omschrijving Budget realisatie resultaat

Personeel in dienst van de L&D-afdeling
Inhuur externe trainers en ontwikkelaars
Parttime trainers vanuit de organisatie

17.827
p.m.*
3.000

17.347
819

2.539

480
-/-819

462

Totaal gebudgetteerde personeelskosten l&D 20.827 20.705 122
(= overschot)

*) PM = pro memorie: er bestaat nog geen zekerheid over de kosten

TABEL 16.5 Vergelijking geplande versus gerealiseerde exploitatiekosten  
L&D-afdeling (× €1.000)

Omschrijving realisatie

Huisvesting
Inrichting instructielokalen
Interne marketingkosten (website, folders, catalogi)
Reis- en verblijfkosten medewerkers
Opleidingsbudget L&D-team
Bedrijfsmiddelen (boeken, abonnementen, enz.)
IT algemeen
Beheer en licenties L&D-technologie (L(C)MS)
Overige uitgaven

2.403
659
388
977

3.322
411
320
338
423

Totale uitgaven exploitatie l&Dafdeling 9.241

gepland budget 8.199

resultaat / 1.042
(= budgetoverschrijding/tekort)

§  16.2 L&D-kosten en kostensoorten

Binnen de L&D-functie zijn diverse kosten en kostensoorten gangbaar.  
Inzicht in deze kostensoorten is van belang voor:
• het opstellen van L&D-budgetten;
• het doorberekenen van L&D-kosten naar decentrale afdelingen;
• het opstellen van investeringsaanvragen en businesscases;
• het inkopen van L&D-diensten of bij het voorbereiden van uitbestedings-

beslissingen.

In tabel 16.6 is een overzicht opgenomen van veelgehanteerde kostensoor-
ten binnen de L&D-praktijk, verdeeld over een aantal kostencategorieën. 
Hierna worden enkele begrippen toegelicht die vaak voorkomen bij kosten-
calculaties van L&D-activiteiten.
• Verletkosten: (salaris)kosten van de deelnemers aan L&D-activiteiten die 

daardoor geen productie kunnen leveren.
• Vervangingskosten: kosten die ontstaan als de organisatie ervoor kiest 

om de medewerkers die in werktijd een L&D-traject volgen te vervangen 
door ingehuurde medewerkers.

kostensoorten
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• Lost opportunity-kosten: een fictief bedrag waarmee een mogelijk verlies 
aan werkkansen wordt gecompenseerd dat ontstaat als medewerkers in 
werktijd een L&D-traject volgen. Dergelijke ‘verloren kansen’ zijn denk-
baar bij bijvoorbeeld verkoopmedewerkers of accountmanagers die in de 
opleidingstijd een grote order mislopen.

• Productieverlieskosten: deze komen voor als managers een leertraject 
volgen waardoor de afdelingen zonder leiding of toezicht zijn en daardoor 
slechter presteren, als minder geroutineerde vervangers het werk over-
nemen en daardoor meer fouten maken, of als medewerkers na een 
zware opleiding vermoeid terugkeren op de werkplek en niet direct het 
oude werktempo hervatten.

• Out-of-pocketkosten: kosten die men min of meer direct ‘uit de zak’ moet 
betalen, zoals cursusgelden, reis- en verblijfkosten, lesmaterialen en 
examengelden.

• Directe kosten: kosten die direct gerelateerd zijn aan een opleidings- of 
leeractiviteit, zoals leermiddelen, examenkosten, inzet van opleiders of 
coaches en de locatie.

• Indirecte of overheadkosten: kosten die niet direct gerelateerd zijn aan 
een leeractiviteit, bijvoorbeeld de kosten voor medewerkers van de L&D-
afdeling, IT en marketingkosten.

• Vaste kosten: kosten die niet afhankelijk zijn van de omvang of het vo-
lume van de activiteiten van de L&D-afdeling, zoals systemen, huisves-
ting en marketingkosten.

• Variabele kosten: kosten die bepaald worden door de omvang of het vo-
lume van de activiteiten van de L&D-afdeling, zoals het aantal gebrui-
kerslicenties voor e-learningmodulen of het aantal in te huren coaches.

TABEL 16.6 Veelgehanteerde kostensoorten binnen de L&D-praktijk

1 vaste l&D
afdelingskosten

1.1 salarissen L&D-personeel
1.2 salarissen L&D-management
1.3 afschrijvingen IT-hardware, kantoorinrichting, inrichting instructielokalen
1.4 bedrijfsmiddelen zoals abonnementen en boeken
1.5 ICT-kosten algemeen
1.6 huisvesting & facilitaire zaken
1.7 kwaliteitszorg & procesbeheer
1.8 overheadkosten (afdrachten aan IT, Corporate Office, enz.)
1.9 L&D-kosten personeel

2 kosten (variabel) 
voor inkoop,  
ontwikkeling en 
uitvoering van 
l&D activiteiten

2.1 salarissen ontwikkelaars, trainers en programmamanagers in loondienst
2.2 kosten voor ingehuurde ontwikkelaars, trainers, enz.
2.3 materiaalkosten zoals boeken, hardware en digitale leermiddelen
2.4 kosten uitvoeringsfaciliteiten (hotel, leslokaal, enz.)
2.5 reis- en verblijfkosten docenten
2.6 kosten voor inkoop & selectietrajecten (zoals Europese aanbestedingen)

3 kosten leertech
nologie en digitale 
leercontent

3.1 Kosten leer(content)managementsysteem (onderhoud, beheer, licenties enz.)
3.2 Kosten L&D-app’s (voor certificering, examinering, introductieprogramma, enz.)
3.3  Kosten digitale content, simulaties, serious games enz. (aanschaf, upgrades, 

licenties, enz.)
3.4 Kosten overige L&D-technologie (chat-, collaboratie- en webinar-platforms enz.)
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§  16.3 L&D-investeringsaanvragen en businesscases

L&D-managers of -professionals krijgen regelmatig de vraag wat de busi-
nesscase of het financieel rendement is van een L&D-investering zoals 
een MD-programma, een e-learningcatalogus of een nieuw LCMS. Met an-
dere woorden: wat is de rechtvaardiging voor een investering in een be-
paalde L&D-activiteit, L&D-tool of digitale content? Bij de evaluatie en vast-
stelling van het effect van opleidingen en training worden traditioneel de 
vier evaluatieniveaus van Kirkpatrick (2005) gebruikt: tevredenheid van de 
deelnemer, effecten op het gedrag van de deelnemer, effecten in het werk 
en ten slotte het resultaat op organisatieniveau. Met opleidingseffect 
wordt hier bedoeld: de wijze waarop en de mate waarin gestelde doelen zijn 
bereikt.

Het financieel rendement ofwel het return on investment (ROI) werd eind 
jaren 90 van de vorige eeuw door Jack Phillips als vijfde niveau toegevoegd 
aan de door Kirkpatrick gedefinieerde effectiviteitniveaus. Bij rendement 
ligt de focus op de opbrengsten in relatie tot de financiële investering: niet 
hoe de opbrengst tot stand is gekomen, maar wat de opbrengst is (San-
ders & Ardts, 2008). Sinds eind jaren 90 gaat de theorievorming over  
rendement van L&D verder en verschijnen er regelmatig studies over dit on-
derwerp (CIPD, 2014; Wentworth, 2016). Steeds speelt daarbij de vraag of 
het rendement eigenlijk wel meetbaar en objectief vast te stellen is, terwijl 
sommige onderzoeken nadrukkelijk aantonen dat investeringen in opleidin-
gen de arbeidsproductiviteit binnen organisaties verbeteren en de winst 
positief beïnvloeden (Telussa & Westhof, 2007; CIPD, 2016a; 2016b).

In businesscases hoeft niet per se alleen aandacht te zijn voor het bereke-
nen van het kwantitatieve (financiële) rendement van een L&D-activiteit. 
Soms is een L&D-investering nodig om een cultuurverandering teweeg te 
brengen, om een fusie te laten slagen of om te voldoen aan wet- en regel-
geving. In die gevallen spreken we niet van een kwantitatief rendement, 
maar van een kwalitatief rendement (Johnny, 2016).

Businesscase

return on  
investment 
(rOI)

4 kosten van  
deelname aan 
l&D activiteiten 
door medewerkers 
van de organisatie

4.1 salariskosten deelnemers tijdens deelname
4.2 vervangingskosten
4.3 lost opportunity-kosten
4.4 productiviteitsverlies
4.5 kosten deelname
4.6 reis- en verblijfkosten
4.7 materiaalkosten of kosten digitale leermiddelen
4.8 kosten voor examinering, certificering en externe kwaliteitsregisters

5 kosten voor  
evaluatie &  
transfer

5.1 kosten voor evalueren van L&D-activiteiten
5.2 kosten om werkplekleren te stimuleren
5.2 kosten van begeleiden medewerkers op de werkplek en terugkomsessies
5.3 kosten voor coaching en opleiding van leidinggevenden
5.4 kosten follow-up
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Binnen veel organisaties worden L&D-investeringen voor een groot MD- 
programma, een e-learningcatalogus of een nieuw LCMS vanuit dit ROI-
denken steeds meer als ‘normale’ investeringen behandeld. Er wordt dan 
een zogenaamde investeringsanalyse en investeringsaanvraag of business-
case opgesteld om de te verwachten kosten en financiële baten inzichtelijk 
te maken (Mooijman, 2004, Loon, 2016). Deze businesscase wordt door be-
stuurders of management beoordeeld en al dan niet goedgekeurd, waarna 
de gevraagde investering kan worden goedgekeurd. Een dergelijke business-
case bevat antwoorden op de volgende essentiële besluitvormingsvragen:
1 Wat is de huidige situatie die een L&D-investering noodzakelijk maakt? 

(Bijvoorbeeld het hoge aantal productiefouten of te veel ongewenste uit-
stroom.)

2 Wat is de gewenste situatie in concrete en meetbare grootheden: welk 
resultaat beoogt men met de L&D-investering? (Bijvoorbeeld x minder 
productiefouten en minder ongewenste uitstroom.)

3 Welke L&D-interventie biedt een oplossing voor het probleem? (Bijvoor-
beeld een leertraject productiemanagement of betere inwerkprogram-
ma’s.)

4 Wat zijn de totale kosten van deze L&D-interventie, dus wat is de inves-
tering? (Bijvoorbeeld €700.000.)

5 Wat zijn de beoogde baten (bijvoorbeeld: 1 miljoen minder productie- 
uitval of minder ongewenst verloop, wat €500.000 wervingskosten 
scheelt) en hoe verhoudt deze investering zich tot de beoogde baten? 
(Een investering van €700.000 leidt tot een opbrengst van €1 miljoen in 
drie jaar.)

6 Welke planning wordt voorgesteld om de verbetering door te voeren en 
wat is de terugverdientijd van de investering? (Bijvoorbeeld een terugver-
dientijd van drie jaar.)

7 Welke stuur- en kengetallen zijn nodig om de voortgang op de investering 
te monitoren (bijvoorbeeld het aantal productiefouten) en welke rappor-
tages zijn nodig?

8 Wat is de impact van de oplossing op de organisatie, welk afbreukrisico 
is er en welk implementatie- en communicatieplan is nodig om betrok-
kenen tijdig te betrekken?

Als er tussen manager/bestuurder en L&D-functionaris of -manager over-
eenstemming is over de genoemde aspecten, dan wordt de businesscase 
door een financieel controller gecontroleerd. Geeft deze zijn akkoord, dan 
ondertekenen manager/bestuurder, L&D-functionaris én controller het do-
cument en geldt de businesscase als dwingend contract tussen opdracht-
gever (de manager) en de opleidingsprofessional (de uitvoerder). Hierdoor 
is ruim voordat de opleidingsprofessional begint met ontwikkelen en uit-
voeren van de opleidingsinterventie het rendement van de L&D-investering 
bekend en heeft de manager/bestuurder in de vorm van de afgesproken 
rapportages een middel in handen om zijn investering te monitoren en te 
sturen. Door deze strikte contracteringsfase zijn wederzijdse verwachtin-
gen optimaal afgestemd en zijn onzekerheden bij de manager zo veel  
mogelijk gereduceerd.
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De businesscase geldt als startpunt voor een projectmatige en resultaat-
gerichte afwikkeling van de L&D-activiteit of -aankoop waarvoor de investe-
ring bedoeld was (Hosking, 2020). De businesscase maakt de voordelen 
voor de onderneming helder, brengt afhankelijkheden in beeld, doet voor-
stellen voor het wegnemen of managen van deze afhankelijkheden, helpt 
beslissers te beslissen, doet dienst als instrument voor planning & control 
en fungeert als leidraad voor het meten van het beoogde financiële rende-
ment (ROI). Ten slotte doet de businesscase dienst bij het op lange termijn 
bewaken van de beoogde ROI-doelstellingen, ook wel benefit tracking ge-
noemd (Cashandra & Cookie, 2017).

In figuur 16.3 is een voorbeeld opgenomen van een voortgangsrapportage 
van een werkplektraining, gericht op het terugdringen van ziektegevallen 
door RSI-blessures. In de rapportage is in één oogopslag te zien wat de be-
oogde doelen (of benefits) zijn (van 10% naar 5% uitval), wat de planning is 
(één jaar), hoe de werkplektraining aan het eind van het eerste kwartaal ver-
loopt (actual) en wat de voorspelling is voor het tweede kwartaal (forecast). 
Door deze rapportage te combineren met een rapportage van het budgetver-
loop kan men al aan het eind van het tweede kwartaal een voorlopige ren-
dementsanalyse maken: hebben we de RSI-uitval en de daarbij behorende 
kosten weten terug te dringen met het vastgestelde budget? Hierbij zijn dan 
nauwelijks L&D-vaktermen gevallen en is er geen enkel misverstand moge-
lijk over verwachte rendementen van de opleidingsinvestering.

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

10

7,5

5

2,5

0

Plan

Voorspelling

(% uitval)

FIGUUR 16.3  Voortgangsrapportage training gericht op terugdringen RSI-uitval

Huidig

In de volgende casus is een voorbeeld gegeven van een L&D-businesscase 
bij een verzekeringsbedrijf, waarin een afweging wordt gemaakt om te in-
vesteren in een training voor salesmedewerkers.

Benefit tracking
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§  16.4 Centrale en decentrale L&D-budgetten en 
doorberekeningen

Er is regelmatig discussie of kosten van L&D doorberekend moeten worden 
aan een afdeling, ook wel interne verrekening of allocatie genoemd, en zo 
ja, welke grondslagen daarvoor gehanteerd worden (Loon, 2016). Het door-
berekenen van L&D-kosten op basis van de kosten per deelnemer heeft 
als groot voordeel dat de kosten terechtkomen waar ze ook gemaakt wor-
den. Hierdoor zal er een betere afweging plaatsvinden over het al dan niet 
maken van deze kosten, dus over het deelnemen aan een leeractiviteit.

Het belangrijkste nadeel is echter dat in deze afweging afdelingen niet op 
dezelfde manier zullen beslissen en er dus een vorm van willekeur ont-
staat. Dit is zeker het geval bij opleidingen die een langetermijnkarakter 
hebben. Denk hierbij aan langlopende programma’s zoals verandermanage-
ment of leiderschapsontwikkeling. De afdeling krijgt wel de kosten in een 
bepaalde periode, maar het rendement wordt pas later geoogst, met als 
risico geen of beperkte deelname. Een hybride vorm, waarbij de ontwikke-
ling van strategisch belangrijke leertrajecten centraal gefinancierd wordt en 
deelnemerskosten doorberekend worden, kan dan een oplossing zijn (HCM 
Advisory Group, 2012).

Interne  
verrekening

CAsus

L&D-businesscase bij een verzekeringsbedrijf
Een verzekeringsbedrijf verkoopt pensioenverzekeringen aan particulieren 
en aan grote organisaties. Bij de verzekeringen voor organisaties worden 
over het algemeen accountmanagers ingezet die vanuit een bestaande 
klantrelatie de pensioenportefeuille uitbouwen. Nu wil het verzekeringsbe-
drijf hun positie uitbouwen bij het midden- en kleinbedrijf. Daarvoor wordt 
een team van 15 salesmedewerkers aangesteld die het midden- en klein-
bedrijf actief gaat benaderen met een pensioenproduct. Om hierin succes-
vol te zijn wordt een opleiding ontwikkeld bestaande uit een e-learning voor 
de theoretische basiskennis over het pensioenproduct, een fysieke sales-
training van 4 dagen en een performance support tool bestaande uit een 
wizzard om de pensioenpremiekosten voor de klant te berekenen. Voor 
deze training geldt de volgende business case:

Kosten leerinterventie
Ontwikkelen e-learning basiskennis pensioenproduct: € 123.000
Salestraining ontwikkelen en uitvoeren (4 dagen): € 14.000
Ontwikkelen performance support tool: € 132.000
Totale investering: € 269.000 (per deelnemer ca. € 18.000)

Opbrengsten
De salesmedewerkers zullen binnen een jaar naar verwachting € 5 mio 
pensioenproductomzet genereren met een jaarlijkse winst van € 250.000. 
De training zal dus in ongeveer één jaar worden terugverdiend.
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Vaak wordt besloten om L&D-activiteiten die voor de hele organisatie gel-
den of die afdelingsoverstijgend zijn vanuit een centraal L&D-budget te fi-
nancieren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om managementdevelopment- of 
leiderschapsprogramma’s, cultuurveranderprogramma’s of projectleider-
schap. Binnen de afdelingen vinden dan vaak de functiespecifieke L&D- 
activiteiten plaats die worden betaald vanuit het afdelingsbudget voor L&D. 
In gevallen waarbij afdelingen een beroep doen op de L&D-afdeling voor de 
ontwikkeling van L&D-activiteiten of voor de inhuur van trainers of docen-
ten wordt vaak afgesproken dat die specifieke werkzaamheden worden 
doorberekend aan de aanvragende afdeling.

Ten slotte kan het een keuze zijn om alle afdelingen een vast bedrag per 
jaar in rekening te brengen voor de werkzaamheden van de centrale L&D-
afdeling, zoals ook gebeurt bij ICT-diensten. Bij een dergelijke vaste doorbe-
lasting kan de centrale L&D-afdeling in de problemen komen als er meer  
behoefte is aan ondersteuning vanuit de afdelingen dan dat er capaciteit be-
schikbaar is bij de centrale L&D-afdeling. Om dit te voorkomen wordt ook 
wel gewerkt met een vaste doorberekening voor de vooraf vastgestelde ca-
paciteitsvraag en variabele doorberekening indien er nadien nieuwe of ad 
hoc capaciteitsvragen aan de centrale L&D-afdeling worden gesteld. In die 
situatie koopt de decentrale afdeling feitelijk L&D-diensten in bij de centrale 
L&D-afdeling die dienstdoet als leverancier. Soms wordt afgesproken dat de 
decentrale afdelingen daarbij uitsluitend mogen inkopen bij de centrale 
L&D-afdeling. Dan is er sprake van verplichte of gedwongen winkelnering.

Als de centrale L&D-afdeling bij de doorbelasting uitsluitend de kosten 
doorberekent, dan fungeert de L&D-afdeling als cost center. Als de afde-
ling daarentegen op de kosten een ‘winstopslag’ doorberekent, dan is de 
L&D-afdeling een profit center. De ‘winst’ kan de L&D-afdeling inzetten 
voor innovatie, kwaliteitsverbetering of extra service aan klanten (HCM  
Advisory Group, 2012).

§  16.5 Financiële aspecten van L&D-uitbesteding

Inzicht in kosten en kostensoorten van L&D-activiteiten is ook nodig als een 
organisatie L&D-activiteiten wil uitbesteden of al uitbesteedt (zie hoofdstuk 
14). Immers, het doel van uitbesteden of outsourcing is vaak het reduceren 
van (operationele) L&D-kosten. Enerzijds is kosteninzicht nodig voor het op-
stellen van een investeringsvoorstel of businesscase ter ondersteuning van 
de beleidsbeslissing van de uitbesteding (CLO Magazine, 2016). Anderzijds 
is inzicht in kosten relevant omdat uitbestedingspartijen tarieven voor hun 
dienstverlening in rekening brengen aan de uitbestedende organisatie. Het 
gaat hierbij om (Kengen & Jagtman, 2008; 2011; 2013):
• vaste tarieven per medewerker van de organisatie (zogenaamde  

abonnementskosten);
• vaste tarieven per transactie, inschrijving voor een leeractiviteit, het 

boeken van een locatie, enzovoort;
• verdeling van inkoopvoordelen bij grootschalige inkoop van L&D-activitei-

ten tussen de uitbestedingspartij en de uitbestedende organisatie;
• tarieven voor niet-standaarddienstverlening of coaching- en advieswerk-

zaamheden.

Doorbelasting

cost center
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De L&D-afdeling moet gezien de financiële aspecten en risico’s in uitbeste-
dingssituaties veel aandacht besteden aan het management van de klant-
leveranciersrelatie, het toezien op de afgesproken service-level agreements 
(SLA’s) en het bewaken van verrekening van L&D-dienstverlening binnen of 
buiten het outsourcingscontract (Simmonds & Gibson, 2008). Worden 
SLA’s niet gehaald, dan kan er sprake zijn van boetes of terugbetalingen 
door de leverancier aan de klant.

§  16.6 L&D-stuur- en kengetallen

L&D-stuur- en kengetallen zijn cijfermatige grootheden (aantallen, tijdsduur, 
geldbedragen, percentages) die informatie verschaffen voor beslissingen 
door het L&D-management of die te gebruiken zijn voor management-
rapportages. Dergelijke getallen zijn uit te drukken als:
• verhoudingsgetal (het aantal cursisten dat het eindcertificaat behaalt 

ten opzichte van het totale aantal cursisten);
• absoluut getal (het aantal medewerkers dat zich heeft aangemeld voor 

een training);
• statistische waarde (de gemiddelde verletkosten bij een training).

L&D-stuur- en kengetallen maken vlotte communicatie mogelijk over L&D-
beleid en leveren meetpunten en vergelijkingsmogelijkheden doordat een 
stuur- of kengetal een ondergrens en een bovengrens aangeeft. Denk hier-
bij aan het minimumaantal cursisten per training of het maximale aantal 
opleidingsuren per jaar. Daarnaast zijn met deze getallen richtlijnen en pro-
cedures inzichtelijk te maken, zoals het percentage van het L&D-budget 
dat men uitgeeft aan managementtrainingen. Ten slotte geven L&D-kenge-
tallen een feitelijk prestatieniveau weer, zoals het percentage van het bud-
get dat in een bepaald jaar moet zijn besteed aan trainingen. Van belang 
bij L&D-stuur- en kengetallen is de norm waarmee men vergelijkingen 
maakt. Deze norm kan betrekking hebben op een vergelijking in tijd, oplei-
dingscategorie, leeftijdsklassen, geslacht en functiegroepen. Zie daarvoor 
ook hoofdstuk 17 waarin aandacht is voor L&D-analytics. In de volgende 
casus is een bericht van het CBS uit 2018 opgenomen waarin diverse ken-
getallen gebruikt worden.

l&Dstuur en 
kengetallen

CAsus 

Werkgevers besteden circa € 1.000 per 
werknemer aan opleiding

Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden in 
doorsnee € 1.000 per cursist per jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning ge-
ven het meest uit aan cursussen en bouwbedrijven het minst. Dat meldt het 
CBS in een onderzoek naar bedrijfsopleidingen. In 2015 ging bij 76% van de 
Nederlandse bedrijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Gro-
te bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96%) dan 
middelgrote (89%) en kleine bedrijven (72%). Grote bedrijven geven € 1.100 
per cursist per jaar uit, middelgrote en kleine bedrijven € 1.000. Voor het 
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Aan de hand van dergelijke kengetallen zijn vergelijkingen te maken met  
andere organisaties (benchmarks). Via deze benchmarks wordt inzichtelijk 
gemaakt of een organisatie vergeleken met bijvoorbeeld concurrenten vol-
doende investeert in L&D of juist te veel. Er zijn ook interne benchmarks 
mogelijk, waarbij afdelingen onderling vergeleken worden op L&D-aspecten, 
zoals het benutten van het L&D-budget of het certificeren van medewer-
kers. Deze stuur- en kengetallen zijn daarom goed te gebruiken om beleid 
te evalueren (er is maar 50 uur per jaar per medewerker opgeleid) en  
om nieuw beleid vast te stellen (over twee jaar wil men 100 uur per jaar 
per medewerker opleiden). In de tabellen 16.7 en 16.8 zijn dergelijke  
rapportages en benchmarks opgenomen. In hoofdstuk 17 wordt het werken 
met L&D-kengetallen en ratio’s nader besproken in verband met L&D- 
rapportages en L&D-analytics (Mattox et al., 2016).

TABEL 16.7 L&D-kengetallen vergeleken in de tijd

2020 2021 verschil

Totaal aantal deelnemers
Totaal aantal deelnemersdagen
Totaal aantal deelnemers aan opleidingen voor management en  
basisleergangen
Totaal aantal deelnemers aan maatwerk, standaardproducten/ 
-diensten en themadagen

17.076
100.959

1.323
15.753

26.685
106.276

1.723
24.962

+ 56%
+ 5%

+ 30%
+ 58%

TABEL 16.8 In- en externe benchmark op basis van L&D-kengetallen

afd. 1 afd. 2 afd. 3 afd. 4 Best practice 
in de markt

L&D -investeringen/medewerker/€
Aantal gecertificeerde medewerkers/jaar
Aantal scholingsdagen/jaar/medewerker

600
15
12

500
14
9

800
10
7

400
15
12

400
20
10

Uit de benchmark blijkt dat afdeling 3 de beste presteerder 
(best practice) is binnen de organisatie, maar dat deze nog 
niet zo goed presteert als de best practice in de markt. Er 
is dus nog verbeterpotentieel.

Benchmarks

onderzoek zijn bedrijven in de particuliere sector met 10 werkzame perso-
nen of meer ondervraagd. De vragen gingen over hun opleidingsbeleid, de 
verschillende vormen van bedrijfsopleidingen die ze aanbieden en de daar-
voor gemaakte kosten. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tus-
sen kleine bedrijven met 10 tot 50 werknemers, middelgrote bedrijven met 
50 tot 250 werknemers en grote bedrijven met meer dan 250 werknemers. 
In 2015 besteedden bedrijven in de delfstoffenwinning in doorsnee € 2.800 
per cursist, het meest van alle bedrijfstakken. Bovendien laten bedrijven in 
deze bedrijfstak hun personeel het vaakst een cursus doen en hieraan ook 
de meeste uren besteden. Horeca- en bouwbedrijven geven het minst uit 
aan cursussen, respectievelijk € 700 en € 600 per deelnemer.

Bron: CBS, 2018
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Ter illustratie van het gebruik van L&D-ken- en stuurgetallen in combinatie 
met de toepassing van een businesscase in de L&D-praktijk is hierna een 
casus opgenomen van een producent van smartphones. In deze casus 
wordt een directe relatie gelegd tussen L&D-investeringen en de organisa-
tiedoelen. De producent gebruikt de L&D-investeringen voor het bijscholen 
van medewerkers, wat moet leiden tot minder defecten bij producten en tot 
een betere concurrentiepositie. Dit is de kern van de businesscase. Aange-
zien de producent de kosten voor opleidingen in rekening brengt aan de  
interne klanten en diensten aanbiedt aan de externe relaties, heeft de pro-
ducent prijzen moeten vaststellen voor hun opleidingsproducten op basis 
van een kostencalculatie. Deze prijzen worden gebruikt bij het proces voor 
interne doorberekening naar interne afdelingen en voor het facturatiepro-
ces om de kosten aan externe klanten te factureren. Daarnaast toont de ca-
sus het gebruik van absolute getallen (bijvoorbeeld een bedrag van 130 mil-
joen dollar investering) naast de inzet van verhoudingsgetallen. Deze 
laatsten worden ook kengetallen of ratio’s genoemd. Een voorbeeld daarvan 
is: investeringen in L&D-activiteiten omvatten 3% van de totale loonsom.

CAsus 

Producent smartphones
Om uitwisseling van kennis en voortdurende vernieuwing ervan te stimuleren, 
besteedt een producent van smartphones ruim 3% van zijn loonsom aan op-
leiding en training. Daarvoor is een Corporate Academie opgericht. Vorig jaar 
is circa 130 miljoen dollar geïnvesteerd in de Academie. ‘Een medewerker 
van het concern – van bestuurslid tot koffiejuffrouw – leert nu gemiddeld vijf-
tig uur per jaar. Over twee jaar zal dat honderd uur zijn’, zegt de directeur van 
de Corporate Academie. Dit interne opleidingsinstituut beschikt over zeshon-
derd docenten en een aanbod van ongeveer vierhonderd leerprogramma’s 
die door de directeur, zonder een spoor van bescheidenheid, tot ‘de beste ter 
wereld’ worden gerekend. Interne trainers en experts verzorgen grofweg de 
helft van de opleidingen. Externe instituten, waaronder veertig universiteiten 
waarmee de Corporate Academie samenwerkt, tekenen voor de rest.

Zo’n vijftien jaar geleden al, besloot het concern 1,5% van de loonsom uit 
te trekken voor scholing, voor die tijd een absurd hoog bedrag. Het was no-
dig, vond de concerntop, om de kwaliteit van de organisatie op het hoogste 
niveau te brengen en te houden. Voortdurend investeren in mensen werd 
gezien als de enige oplossing van het probleem dat kennis en vaardighe-
den van ingenieurs en technici in drie jaar tijd verouderen. Daar is nu nog 
een andere doelstelling bijgekomen: productie volgens six sigma, dat wil 
zeggen dat van de miljoen producten die de fabriek verlaten er niet meer 
dan 3,4 een defect mogen vertonen. Volgens de directeur van de Corpo-
rate Academie illustreren het hoge budget en de groeiende trainingstijd de 
waarde die het concern hecht aan zijn Academie: de cursusconsumptie van 
de divisies wordt tegen marktprijzen afgerekend en zij kunnen als geen an-
der bepalen of het de moeite en het geld waard is. Ook derden hebben 
Corporate Academie ontdekt: toeleveranciers en klanten volgen en kopen 
er opleidingen. Training en kennis gelden in toenemende mate als door-
slaggevende factor in de concurrentiestrijd.
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Samenvatting

Financieel management van L&D is belangrijk:
• voor goede besturing van de L&D-afdeling
• voor het informeren van stakeholders
• voor investeringsbeslissingen
• voor doorberekening van L&D-kosten naar decentrale afdelingen
• bij inkoop van L&D-diensten en bij uitbesteding
• voor het aantonen van rendement van L&D-investeringen

Financiële modellen: de basis voor het financieel management van de L&D-
functie is gelegen in drie planningsprocessen:
• de strategische planningscyclus
• de budgetteringscyclus
• de managementcontrolcyclus

Kosten en kostensoorten van L&D: om een L&D-budget samen te stellen 
en vervolgens financieel goed te beheren, is het noodzakelijk inzicht te 
hebben in de verschillende kostenonderdelen.

L&D-stuur- en kengetallen:
• maken snel inzicht in de uitvoering van L&D-beleid mogelijk
• maken vergelijkingen (benchmarks) binnen of tussen organisaties  

mogelijk
• maken het mogelijk trendlijnen te maken en voorspellingen te doen
• worden gebruikt bij L&D-analytics

De L&D-businesscase:
• is een kosten- en batenanalyse om een investeringsbeslissing te  

kunnen nemen
• bevat een helder antwoord op de vraag waarom een project nodig is
• benoemt kwantitatieve, maar ook kwalitatieve baten
• bevat een overzicht van de risico’s en kansen

De businesscase wordt gebruikt:
• om de investeringsbeslissing te faciliteren
• om de beoogde baten te monitoren
• voor communicatie naar stakeholders
• voor een goede contractering tussen management/bestuur en  

L&D-management
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17 
L&D-analytics: meten en 
rapporteren over leren
Eric Mooijman
Jan Rijken

17.1 L&D-analytics: basis voor L&D-besturing en optimalisatie van leren
17.2 Bronnen voor L&D-analytics en de rol van de L&D-data analist
17.3 Het proces van L&D-analytics
17.4 Besturen van L&D met dashboards of scorecards
17.5 L&D-analytics groeifasen en analytics competenties

Dit hoofdstuk behandelt het verzamelen, analyseren en presenteren van 
L&D-data via het proces L&D-analytics. L&D-cijfers zijn niet alleen bedoeld 
voor direct L&D-betrokkenen zoals trainers en opleiders, externe L&D-aan-
bieders of backoffice medewerkers, maar ook voor het management van 
organisaties. L&D-afdelingen kunnen een gelijkwaardige gesprekspartner 
zijn van management als zij hen inzage kunnen geven in de performance 
van de L&D-afdeling, de effecten van L&D-interventies op de werkproces-
sen en wanneer de strategische doelen en of investeringen in L&D rende-
ren. Verder moeten managers vaak allerlei rapportages aanleveren aan  
externe toezichthouders over bevoegdheid en bekwaamheid van medewer-
kers of over het verantwoord aanwenden van subsidies. Management ver-
wacht daarom dat L&D-rapportages niet alleen juist en actueel zijn, maar 
dat deze ook voorzien zijn van trendlijnen en zo voorspellingen doen over 
de toekomst bij ongewijzigd of gewijzigd beleid. L&D-rapportages moeten 
daarom 24/7 via interactieve dashboards, real time op te vragen zijn in 
een toegankelijk en aantrekkelijk format.
In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergrond en ontwikkelingen van het 
L&D-analytics of learning-analytics proces en komt het verschil met stu-
dent analytics aan bod. Er is aandacht voor relevante L&D-informatiebron-
nen en hoe L&D-rapportages bijdragen aan besluitvorming.
Invoering van L&D-analytics kan lastig zijn en een organisatie doorloopt 
vaak een aantal volwassenheidsstappen om tot een goed volwassenheids-
niveau van het L&D-analyticsproces te komen. In dit hoofdstuk wordt daar-
om een veel gebruikt volwassenheidsmodel voor L&D-analytics beschreven 
en een aanpak om L&D-analytics op de agenda te krijgen én te houden van 
management en bestuurders.
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§  17.1 L&D-analytics: basis voor L&D-besturing en 
optimalisatie van leren

Binnen organisaties komt er steeds meer aandacht voor het verzamelen, 
analyseren en benutten van big data voor de besturing van de organisatie, 
voor besluitvorming of voor het begrijpen van klantgedrag. Deze ontwikke-
ling wordt sterk beïnvloed door de ontwikkelingen binnen de data science. 
Data science is te omschrijven als een interdisciplinair werk- en onder-
zoeksgebied, gericht op het ontwikkelen van wetenschappelijke methoden, 
processen en systemen, om inzichten te verwerven uit gestructureerde of 
ongestructureerde big data. Data science brengt methoden als statistiek, 
data-analyse en aanverwante methoden samen tot één synergetische aan-
pak (Aalst, 2016, Overby, 2019). In figuur 17.1 zijn de verschillende compo-
nenten, technieken en methoden van data science weergegeven.

Statistics
Privacy,
Security &
Ethics

Behavioral
/Social
Science 

Business
Models &
Marketing 

Visualization
& Visual
Analytics

Distributed
Systems

Databases

Predictive
Analytics

Process
Mining

Machine
Learning

Data
Mining

Algorithms

Data
Science 

FIGUUR 17.1  Dimensies van data science

Bron: Gebaseerd op Aalst, 2016 en Mooijman, 2021

L&D-analytics is te beschouwen als een onderdeel van het ruimere HR-
analytics. Al & Doze (2015) definiëren HR-analytics als het systematisch 
en met behulp van data gedreven technieken vertalen van ontwikkelingen 
binnen het menselijk kapitaal van de organisatie in gevolgen voor de toe-

hranalytics
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komst, en het kwantificeren en voorspellen van de impact hiervan op de 
organisatieactiviteiten, met als doel het verbeteren van het individuele en 
collectieve gedrag en de prestaties van de medewerkers en de prestaties 
van de organisatie als geheel. Naast HR-analytics wordt ook het begrip 
People Analytics gehanteerd: ‘een denkkader voor het systematisch identi-
ficeren van de human capital factoren die bepalend zijn voor organisatie-uit-
komsten, om hiermee duurzaam waarde te realiseren voor de organisatie’ 
(Van den Heuvel & Çakir, 2019 p.2). HR- of people analytics is verder te 
differentiëren naar bijvoorbeeld het recruitmentproces (recruitment analy-
tics), het belonings- of total reward proces (total reward analytics) of naar 
het L&D-proces. De laatste differentiatie wordt L&D-analytics genoemd.

L&D-analytics of learning analytics is het verzamelen, analyseren en rap-
porteren van data van medewerkers of studenten en hun omgeving om de 
organisatie en de L&D-afdeling of omgeving waarin het leren plaatsvindt, te 
analyseren, te begrijpen en te besturen (Siemens, 2010, Mustafina et al., 
2021). De term L&D-analytics wordt vaak gehanteerd voor analysewerk-
zaamheden gericht op het organisatieniveau of op het niveau van de  
L&D-functie en de L&D-processen, terwijl de begrippen learning analytics, 
student analytics en eduactional data mining gericht zijn op het analyseren 
en voorspellen van online studiegedrag van medewerkers, leerlingen of stu-
denten bij het doorlopen van een volledig curriculum, een leerprogramma 
of een individuele e-learning binnen het reguliere onderwijs (Tempelaar et 
al., 2012, Sarıyalçınkaya et al., 2021).

Ter illustratie van student analytics of eduactional data mining volgt hierna 
een casus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

l&Danalytics

learning  
analytics

Student  
analytics

educational 
data mining 

CAsus

Learning analytics binnen het hoger onderwijs
SURFnet ontwikkelde met een aantal instellingen een learning-analyticsin-
frastructuur, zodat onderwijsinstellingen zelf kunnen experimenteren met 
learning analytics. Ilja Cornelisz, docent statistiek 1 aan de VU, is betrok-
ken bij de ontwikkeling van de learning-analyticsinfrastructuur en heeft als 
docent deelgenomen aan het experiment. ‘Binnen de VU willen we met be-
hulp van digitale middelen komen tot meer onderwijs op maat. Wij dragen 
dan ook graag bij aan de ontwikkeling van een dergelijke breed toepasbare 
infrastructuur voor learning analytics, voor het hele onderwijsveld.’ (…)  
Cornelisz: ‘Ik geef les aan 420 eerstejaarsstudenten psychologie en peda-
gogiek. Het vak duurt zeven weken, met twee hoorcolleges per week. Zo’n 
grote groep is lastig te monitoren voor een docent en dan is learning analy-
tics een uitkomst’. Studenten werd tijdens het eerste college gevraagd of 
ze wilden meedoen aan het experiment. Al hun activiteiten binnen de on-
line omgeving worden bijgehouden. Cornelisz: ‘Dit jaar heb ik bijvoorbeeld 
elke week filmpjes toegevoegd over de leerstof. Eerst werden die heel veel 
bekeken, daarna nam de belangstelling af. Stijgt de aandacht als ik tijdens 
het college de filmpjes nadrukkelijker noem?’ Ongeveer twee derde van de 
studenten nam deel aan het experiment. Tijdens een tussentijdse evalu-
atie beoordeelden ze het werken met learning analytics doorgaans met een 
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L&D-analytics kent de volgende doelen (o.a. gebaseerd op Van Dam, 2020, 
Ferguson, 2012):

Doelen op het niveau van de organisatie of L&D-afdeling zijn onder meer:
• strategie onderbouwen: betere meting en assessment van de L&D-per-

formance, wat datagestuurde strategieën ter versterking van L&D onder-
bouwt;

• rolvergroting L&D: vergroting van de rol van L&D als bron van verklarend 
en/of voorspellend inzicht over medewerkers (bijvoorbeeld als onderdeel 
van een talentmanagementstrategie);

• betrokkenheid L&D vergroten: verbetering van de betrokkenheid, effecti-
viteit en efficiëntie van L&D via adaptieve en/of meer gepersonaliseerde 
leeroplossingen.

Doelen op het niveau van curricula, leerinterventies en lerenden zijn onder 
meer:
• voorspellen van studiesucces van lerenden door analyse van de leerwe-

gen die zij kiezen bij online leren, blended leeroplossingen of andere 
leerinterventies;

• ontwikkelen van interventies om te voorkomen dat lerenden voortijdig 
uitvallen of om lerenden met een potentieel risico tijdig te identificeren 
en te begeleiden;

• aanbieden van leeradviezen aan lerenden om hen te leiden naar het 
meest effectieve leerpad of leerweg. Deze aanpak wordt bijvoorbeeld 
toegepast bij zogenaamde adaptieve en vraaggestuurde e-learnings 
(Sarıyalçınkaya et al, 2021);

• realtime aanpassen van de leerinterventies gedurende het leerproces, 
op basis van het gemeten aanvangsniveau of de vastgestelde leervoor-
keur van lerenden, zodat zij sneller, beter of prettiger leren;

• evalueren en verbeteren van leerinterventies of het geven van terugkop-
peling over hun leerprestaties aan lerenden, zodat zij inzicht hebben in 
hun vorderingen;

• benchmarking van lerenden en leerinterventies om te bepalen welke ver-
beteringen mogelijk zijn.

Hantoobi (2021) schetst vier inzichtniveaus bij het toepassen van L&D-
analytics, die steeds meer waarde toevoegen aan de organisatie, maar ook 
steeds moeilijker te bereiken zijn (zie figuur 17.2).
1 Beschrijvend (descriptive): wat gebeurt er precies op welk moment? Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden zijn accurate, veelomvattende en 
real time data nodig.

2 Diagnostisch (diagnostic): hoe kunnen we de situatie begrijpen en wat zijn 
de oorzaken van wat we meten. Kunnen we ook de hoofdoorzaak isoleren?

4 of 5 op een schaal van 1 tot en met 5. ‘Met name inzicht in hun studie-
voortgang vinden ze nuttig’, aldus Cornelisz. ‘Verder bleek formatieve toet-
sing een groot succes. Studenten maken veel van deze toetsen, ook ter 
voorbereiding op een tentamen.’

Bron: Schreiber, 2017
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3 Voorspellend (predictive): wat gebeurt er bij ongewijzigd beleid en kun-
nen we scenario’s en patronen ontdekken door multi level assessment 
methoden toe te passen?

4 Proactief (perspective): wat kunnen we doen om de gewenste situatie te 
bereiken of de ongewenste situatie af te wenden?

Perspective
What do I need to do? 
Recommend action and
strategies

Predictive
What’s likely to happen? 
Historical pattern being used to
predict specific outcomes by using
MLA

Diagnostic
Why is it happening? 
Ability to discover the root cause
and isolate confounding
information 

Descriptive
What’s happening? 
Comprehensive, accurate and
live data

FIGUUR 17.2  Vier niveaus van L&D analytics in organisaties

Bron: Hantoobi et al., 2021

L&D-analytics leidt tot allerlei datasets, overzichten, rapportages en analy-
ses die te gebruiken zijn bij het bijsturen van e-learnings, curricula en leer-
programma’s of het nemen van besluiten over L&D-initiatieven binnen de 
organisatie. Hierna is een overzicht opgenomen van een zestal veel gerap-
porteerde L&D-onderwerpen:
1 Afgeronde leeractiviteiten. Wat is het percentage medewerkers dat de 

opleiding geheel heeft doorlopen en afgerond heeft? Wie heeft het certi-
ficaat ontvangen en kunnen we verklaren waarom bepaalde doelgroepen 
wél en andere niet slagen? Wie heeft niet deelgenomen en waarom 
niet? Wie is tussentijds uitgevallen of heeft de eindtoets niet gehaald?

2 Aantal deelnemers. Hoeveel medewerkers hebben een opleidingspro-
gramma gevolgd, welke doelgroep, en is te verklaren waarom de ene 
doelgroep meer heeft deelgenomen dan de andere doelgroep? Welke 
doelgroep heeft nog niet deelgenomen en waarom niet?

3 Vorm van opleiden en de effecten op de resultaten. Is de leerinterventie 
klassikaal, digitaal of blended aangeboden en welke vorm was het 
meest effectief of kreeg de meeste waardering van de deelnemers? 
Welke opleidingen worden steeds afgelast vanwege te weinig inschrijvin-
gen en hoe komt dat?

4 Wettelijke leeractiviteiten. Welke bevoegdheden en bekwaamheden zijn 
wettelijk verplicht om een bepaalde functie te mogen vervullen, een  
gevaarlijke ruimte te betreden of specialistische apparaten te mogen  
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bedienen? Welke medewerkers voldoen ruimschoots, beperkt of helemaal 
niet aan de eisen en wanneer verlopen de behaalde bekwaamheden?

5 Transfer. Is het gedrag van de deelnemers aan een L&D-activiteit veran-
derd door de L&D-interventie en leidt dat ook tot nieuw werkgedrag in 
de praktijk? Zijn de problemen die door een leerinterventie opgelost 
moesten worden, ook daadwerkelijk opgelost?

6 Kosten en opbrengsten van de L&D-programma’s. Denk aan de kosten 
van de directe leeractiviteit, maar ook aan gerelateerde kosten zoals ho-
telkosten, reizen en locaties. Bij opbrengsten valt te denken aan lagere 
productiekosten, succesvollere offertes, meer winst, minder productie-
uitval of een hogere medewerkerstevredenheid.

De resultaten van dergelijke L&D-analyses kunnen verwerkt worden in 
L&D-rapportages. Zie voor een voorbeeld figuur 17.3.

Not engaged
6%

Engaged
10%

Neutral
6%

Very engaged
78%

EMPLOYEE ENGAGEMENT
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Before training

Account managers Project managers

After training

EMPLOYEES WITH THE RIGHT SKILLS LEVEL

Others
8%

Certified employees
92%

CERTIFIED EMPLOYEES

Not
satisfactory

32% 

Satisfactory
level after
training
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LEADERS

Face to face
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learning
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FIGUUR 17.3  Voorbeeld van een L&D-rapportage

Bron: Gebaseerd op L&D-analytics
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§  17.2 Bronnen voor L&D-analytics en de rol van de 
L&D-data analist

Onderzoek heeft weliswaar aangetoond dat organisaties die HR- en L&D-
analytics toepassen, betere (financiële) prestaties van organisaties beha-
len (Caudron & Petegehem, 2007), maar het door datagedreven werken 
blijkt in veel organisaties nog een moeizaam proces te zijn. Een van de bar-
rières daarvoor is het niet of niet volledig beschikbaar hebben van L&D-big 
data. Voor L&D-analytics zijn er binnen organisaties verschillende bronsys-
temen beschikbaar om big data aan te onttrekken. Het gaat dan om HR-
systemen, financiële systemen, leermanagementsystemen, online leerpro-
gramma’s, kwaliteitssystemen en zogenaamde learning record stores. Een 
learning record store (LRS) is een digitale opslagplek waar learning data 
wordt verzameld uit verschillende bronnen waarin leeractiviteiten plaatsvin-
den. Deze bronnen zijn bijvoorbeeld een LMS, online leermodules, apps, 
serious games, examenapplicaties, registratiebronnen van behaalde cijfers 
of certificaten en aan- of afwezigheidsregistraties van leerevents.

Het verzamelen en op een eenduidige manier vastleggen van L&D-data uit al 
die bronnen is mogelijk door het gebruik van zogenaamde xAPI standaard. 
xAPI (experience application programming interface) is een specificatie van 
e-learning software die het mogelijk maakt om leerinhoud en leersystemen 
met elkaar te laten spreken op een manier die alle soorten leerervaringen 
vastlegt en volgt over diverse platformen en in meerdere situaties (Härkin, 
2020, Valamis.com/nl). xAPI stelt makers en managers van online leerpro-
gramma’s zo in staat om beter te begrijpen hoe gebruikers zowel online 
als offline leren. Deze mogelijkheid om het leren van de gebruiker over meer-
dere scenario’s en platforms te volgen, leidt tot meer complete en rijke  

Big data

XapI standaard

Learning
Environment

Dashboard

Reports

Learning
Analytics

LRS 
Learning Record Store

xAPI-standaard

Artificial
Intelligence

Open Badges

Recommendations

HR Tools

eLearning
courses

Classroom
Training

Games

Simulations

Mobile Apps

Business
Systems

AR & VR

FIGUUR 17.4  De xAPI standaard en de Learning Record Store als basis voor
L&D-analytics

Bron: Gebaseerd op Valamis.com/nl

http://Valamis.com/nl
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L&D-datasets die op een universele wijze opgeslagen en gekoppeld kunnen 
worden in de eerdergenoemde Learning Record Store (LRS) (zie figuur 17.4).

Khalil & Ebner (2015) merken op dat L&D-analytics alleen werkt als er bin-
nen de organisatie sprake is van een volledig doorlopen L&D-analytics life 
cycle, bestaande uit de volgende vier essentiële stappen of componenten 
(zie figuur 17.5):
• Een Learning Environment of leeromgeving waarbinnen betrokkenen bij 

L&D-processen uitvoeren of leren;
• Big Data: gegenereerd door L&D-processen, door lerenden tijdens het 

studeren en vastgelegde leerresultaten;
• Analytics: de inzet van geavanceerde analysetechnieken om die big data 

te doorgronden, te ordenen en te interpreteren en om trends en toe-
komstscenario’s te kunnen ontwikkelen;

• Act: de acties gericht op het verbeteren en optimaliseren van de L&D-
omgeving, L&D-processen en effectiviteit van lerenden.

Objectives

Stakeholders
Learning

Environment Big Data 

Learners

Process

Interpret data

Op
tim

ize

Analytics

Learning
Analytics

Act

Datasets

Techniques

Statistical Analysis

Emotional
Intelligence

Visualization
Social Network
Analysis

Prediction
Intervention
Recommendation
Personalization
Reflection &
Iteration
Benchmarking

Interaction Data 
Traces
Personal Data
Academic
Information

Learners
Instructors
Researchers
Educational
Institutions

FIGUUR 17.5  Vier essentiële componenten van de L&D-analytics life cycle

Bron: Khalil & Ebner, 2015

Bij de uitvoering van L&D-analytics en het doorlopen van de L&D-analytics 
life cycle speelt de L&D-data analist een belangrijke rol. Een L&D-data ana-
list verwerkt ruwe data (gegevens) tot informatie. Ruwe data zijn (vaak gro-
te hoeveelheden) gegevens die nog niet geordend of geïnterpreteerd zijn en 
daardoor ontoegankelijk zijn voor besluitvorming. Daarvoor moeten deze 
gegevens eerst worden opgewerkt tot (bestuurlijke) informatie. Die informa-
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tie kan weer gebruikt worden om voorspellende toekomstverwachtingen te 
formuleren. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, hebben data-
analisten over het algemeen een achtergrond in statistiek, economie, wis-
kunde of econometrie, vaak kennisdomeinen die binnen HR of L&D minder 
beschikbaar zijn. Dit zijn over het algemeen niet de kwaliteiten van een HR-
specialist (zie ook paragraaf 17.5). In bedrijven zie je bij de inzet van HR- of 
L&D-analytics diverse multidisciplinaire teams ontstaan vanuit vakgebie-
den als finance, HR, compliance, business development en lean six sigma.

De L&D-data analist verzamelt en analyseert niet alleen L&D-data, maar 
moet deze ook op een overzichtelijke, gestructureerde, begrijpelijke en  
aantrekkelijke manier kunnen vormgeven in de vorm van dashboards, 
trendrapportages of scenario’s (Vandendriessche & Looten, 2014). Tenslot-
te vervult de analist ook de rol van adviseur (Al & Doze, 2015). Dit bete-
kent dat de L&D-analist op de hoogte is van de laatste inzichten in het 
HR/L&D-werkveld en in staat is:
• relevante gesprekken te voeren op basis van data-analyses en scena-

rio’s;
• risico’s te onderkennen en hierop passende maatregelen te treffen of te 

adviseren;
• de impact van de resultaten van zijn analyse op de organisatie te begrij-

pen en desgewenst advies of ondersteuning hierop te geven;
• invloed uit te oefenen op de juiste mensen.

§  17.3 Het proces van L&D-analytics

Organisaties of L&D-afdelingen die aan de slag gaan met L&D-analytics, 
doorlopen over het algemeen een aantal processtappen. Kaste & Kengen 
(2021) hebben in hun artikel Learning Analytics ... Van wens naar werkelijk-
heid een L&D-analytics proces beschreven bestaande uit zeven stappen 
en een kern (zie figuur 17.6).

In stap 1 van het model staat de ‘waaromvraag’ centraal: in welke situatie 
gaan we L&D-analytics gebruiken en wie zijn de gebruikers? Het gaat hier 
dus ook om de focus en de scope van de L&D-analytics inspanning.
Vanuit de beantwoording van de waaromvraag wordt ook in stap 2 duidelijk 
wat nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden en welke bezetting van een 
eventueel projectteam vereist is. Het resultaat van de tweede stap is daarom 
een beschrijving van een concreet doel of een te beantwoorden vraag.
In stap 3 verzamelt het team gegevens uit de verschillende business, HR- 
of L&D-systemen (zie ook de vorige paragraaf) en wordt ook de kwaliteit 
van de gegevens gecontroleerd en worden data geordend. Vervolgens vindt 
in stap 4 de daadwerkelijke data-analyse plaats.
In stap 5 werkt het team aan een toegankelijke manier van presenteren en 
visualiseren van de bevindingen en bepaalt het team tijdens stap 6 in af-
stemming met belanghebbenden welke acties wenselijk of nodig zijn om de 
eerder gedefinieerde doelen van het L&D-analytics project te halen.
In de afrondende stap 7 evalueert het team in hoeverre het doel is behaald 
en welke vervolgacties of -analyses inhoudelijk of procesmatig wenselijk 
zijn. Als onderdeel daarvan kan het team bepalen of de uitgevoerde ana-
lyse op grotere schaal in te voeren is (generalisatie). Door deze punten 
mee te nemen naar stap één is de cyclus rond.

Dataanalisten

Multi
disciplinaire 
teams
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In het centrum van het model hebben de auteurs een cirkel met ethiek en 
privacy opgenomen. Deze vormt bij iedere stap een ethisch kompas voor 
het zorgvuldig gebruik van data en het voldoen aan wettelijke eisen. Daar-
naast bevindt zich in de cirkel een team of netwerk met specialisten die 
nauw en interdisciplinair samenwerken om L&D-analytics-inspanningen tot 
een goed resultaat te brengen. Het gaat dan om data-analisten, business 
controllers, informatiespecialisten, L&D’ers, systeembeheerders enzovoort.

Om de L&D-analytics aanpak toe te lichten volgt hierna een praktijkcasus 
over Fujitsu, producent en leverancier van IT-producten en diensten voor de 
wereldwijde markt met inbegrip van hardware, software, netwerken.

Stap 1
Bedoeling

(why)

Ethiek & Privacy
Stap 2
Doel

(what)

Stap 3
Datavoorbereiding

(how)

Stap 4
Data-analyse

(how)

Stap 5
Datarapportage

(how)

Stap 6
Actie: implementeer

verbeteringen
(how)

Stap 7
Check en evalueer

(how and why)

Who?

FIGUUR 17.6  Het L&D-analytics proces in zeven stappen

Bron: De Kaste & Kengen, 2021

CAsus

L&D-analytics binnen Fujitsu
Fujitsu, producent en leverancier van IT-producten en diensten voor de we-
reldwijde markt met inbegrip van hardware, software, netwerken, zocht 
naar bewijs voor de effecten van de leerinterventie peer coaching om zo 
een besluit te kunnen nemen voor het wel of niet doorlaten gaan van het 
peer coaching programma. Dit programma was al circa 9 jaar in uitvoering. 
Om dit bewijs te vinden maakte Fujitsu gebruik van L&D-analytics. Er wer-
den op vier niveaus analyses uitgevoerd:
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1 Hoe presteerden business-units met een peer coaching programma ten 
opzichte business units zonder peer coaching programma?

2 Hoe beoordelen managers die betrokken waren bij programma de peer 
coaching sessies?

3 Hoe presteerden medewerkers die hadden deelgenomen aan het peer 
coaching programma ten opzichte van medewerkers die niet hadden 
deelgenomen?

4 Hoe beïnvloedde het programma de medewerkerstevredenheid?

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden werden financiële data over 
productie- en verkoopvolumes over een periode van 9 jaar gecombineerd 
met L&D-data van het peer coaching programma. Daaruit bleek een sterke 
correlatie tussen deelname aan het programma en de behaalde business-
resultaten. De tweede vraag werd beantwoord door enquêtes uit te zetten 
onder betrokken managers. Zij oordeelden dat het programma voor hun 
eenheid een hoge toegevoegde waarde had, maar zij gaven ook aan dat 
sommige modules uit het programma verbetering behoefden. De derde on-
derzoeksvraag werd beantwoord door data uit verschillende systemen te 
verzamelen zoals beoordelings-, kwaliteits- en productiesystemen. Ook uit 
deze analyse bleek een bepaalde correlatie tussen deelname en individuele 
performance van medewerkers. De vierde vraag tenslotte, werd beant-
woord door scores van medewerkerstevredenheidsonderzoeken tussen af-
delingen die wel of niet deelnamen aan het peer coaching programma, met 
elkaar te vergelijken. Ook daaruit bleek een positieve invloed van het pro-
gramma. Met deze ‘objectieve’ analyse was het nemen van een besluit 
over het doorzetten van het programma eenvoudig én de L&D-afdeling ver-
wierf bij het management meer autoriteit.

Deze L&D-analytics aanpak toont dat bewijs voor effecten van L&D-inter-
venties bijna nooit bestaat uit één dataset en meetresultaat, maar uit een 
combinatie van meerdere resultaten, ook wel een ‘mosaic of measures’ ge-
noemd. Daarnaast maakt dit voorbeeld duidelijk dat een goede analyse bij 
voorkeur gebaseerd is op datasets over een langere periode. In het geval 
van Fujitsu een periode van 9 jaar. Er is dus geduld nodig om zinvol te me-
ten aan L&D. Tenslotte maakt deze casus duidelijk dat L&D-analytics geen 
wetenschappelijk bewijs levert, maar wel voldoende basis biedt voor objec-
tieve besluitvorming. 

§  17.4 Besturen van L&D met scorecards of dashboards

Kaplan & Norton (1996) hebben een besturingsinstrument ontwikkeld be-
staande uit vier resultaatdimensies die in balans met elkaar bestuurd en 
gerealiseerd moeten worden: het financiële perspectief, het leerperspec-
tief, het bedrijfsprocesperspectief en het klantperspectief. Zij noemden dit 
model de balanced business scorecard (BSC). Zie figuur 17.7 voor het sco-
recard model. Zij stelden dat als managers uitsluitend op korte termijn fi-
nanciële resultaten sturen, er minder kans gemaakt wordt op het volledig 
realiseren van de geformuleerde strategie en dat de organisatie zich onvol-
doende duurzaam ontwikkelt. De BSC geeft aan wat de mate of de hoogte 

Bron: gebaseerd op de beschrijving door Creelman, 2021
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van het succes per besturingsdimensie moet zijn via definitie van kritische 
performance indicatoren (KPI’s), die meetbaar (SMART) beschreven zijn. 
Met behulp van die KPI’s is het mogelijk resultaten en data over een bepaal-
de tijdsperiode te vergelijken en managers en L&D-professionals kunnen zo 
snel inzicht verwerven in de huidige HR- of L&D-situatie en verbanden leg-
gen tussen verschillende scores. In het model staat nadrukkelijk niet hoe 
het resultaat bereikt moet worden.

FIGUUR 17.7  Het balanced scorecard model

Bron: Kaplan & Norton, 1996
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FIGUUR 17.8  Voorbeeld van een HR-scorecard
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De scorecard is ook voor stafafdelingen zoals HR en L&D goed te gebrui-
ken om de verwachte performance vast te stellen, de afdeling te besturen 
en om de bijdrage van HR of L&D aan de organisatiedoelen te definiëren, 
te monitoren en te communiceren. In figuur 17.8 is een voorbeeld van een 
HR-scorecard opgenomen met enkele SMART-doelen.

Naast scorecards zijn ook dashboards, aantrekkelijk vormgegeven data-
overzichten, goed inzetbaar voor de besturing van L&D en als krachtig 
communicatiemiddel naar betrokkenen bij de HR of L&D-processen.
Deze dashboards zijn vaak ook in een interactieve vorm beschikbaar  
zodat gebruikers ervan zélf keuzes kunnen maken voor dataoverzichten 
(per team, afdeling of divisie), per planperiode (realtime, maand, jaar), 
per doelgroepen (managers, medewerkers, externe), of trendlijnen kun-
nen oproepen. Figuur 17.9 toont een uitgewerkt voorbeeld een L&D-
dashboard.

FIGUUR 17.9  Voorbeeld van een L&D-dashboard
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42
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42

No
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r
43

De
ce

m
be

r
32

Technisch 68

Sales 72

Leiderschap 66

Cultuur 73

Compliance 64
Change

management 74

Bron: Illing, H., 2017; Bureau Up

Van Dam & Rijken (2021) onderkennen maar liefst 67 mogelijke L&D-
KPI’s om L&D-dashboards, scorecards of zelfs L&D-jaarverslagen in te 
richten. Zo kunnen L&D-organisaties rapporteren over de activiteiten die 
L&D uitvoert en welke impact deze leeractiviteiten hebben op individu en 
organisatie. Deze 67 KPI’s zijn verdeeld over negen clusters (zie figuur 
17.10):
1 L&D-basics, bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde L&D-programma’s
2 L&D-efficiency, bijvoorbeeld de L&D-kosten per trainingsuur
3 Digitaal leren, bijvoorbeeld het percentage medewerkers dat digitale 

modulen heeft afgerond

Scorecard

l&Ddashboard

l&D 

jaarverslagen
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4 L&D-operatie en -prestatie, bijvoorbeeld het aantal L&D-medewerkers 
(of de ratio)

5 L&D-effectiviteit, het percentage medewerkers met de juiste competen-
ties of medewerkerstevredenheid met leermogelijkheden

6 Nieuwe medewerkers
7 Talenten en professionals
8 Leiderschap
9 Organisatie- of business resultaten

L&D Basics

Digital learning L&D Operations and Achievements Quantitative 

L&D Efficiency

Budgeted versus spent money on L&D Time-to-competence
Time-to-learn
L&D cost per training hour
Attendance rate – no show
Venue occupancy rate 

Venue costs
Travel costs
Participant time away from business

Qualitative descriptions: An illustration on how L&D does
business

Training delivery mix
Marketing and communication channels

New programs launched
Financials externally generated
Vendors and external contracts
Operational excellence

L&D headcount
L&D headcount per employee
L&D staff utilization

L&D costs: Key expenses of learning and development

Hours spent on training
Programs delivered
% of active learners
% of certified employees
Training cost per employee
Ratio of L&D budget compared HR budget

% digital learning
Nr / % of registered
digital learning
Nr of (new) active learners
Hours spent per
employee
Nr of programs accessed
Learners by device
Completion rate
(or accreditation rate)

Nr of searches & unique
learners that search
Learner engagement
Cost per training hour
(digital <> F2F)
Digital learning cost
avoidance (reduced
travel venue cost)
Nr of active social learners
Time to compentence

FIGUUR 17.10  67 L&D kritische prestatie-indicatoren (KPI’s)

Employers skill and competency level:
Induction program within the company

High-potential programs within the company

Leaderschip programs within the company
Promotion of leadership
Upskill underperforming leaders
Leadership turnover

New-hire performance after 12 months
New-hire performance gaps
New-hire job satisfaction
New-hire failures within 12 months

Increased performance in role-
-
-

Upskill of underperformers
Overall skill enhancements

% employees with the right skill level
Learners’ individual perception on performance
Employee engagement
Learners’ satisfaction with learning offer

L&D Effectiveness

Talent and High Professionals

Leadership

Business Performance

New Employees

Promotion of High potentials
Retention of High potentials
Successor pool growth rate

Non compliance
Employee turnover & recruitment costs
Company image (diversity, inclusion,
development)

Revenue
Profitability & Growth
Productivity
Cost effectiveness (decreased operational costs)
Innovation & Quality
Client satisfaction & retention

Bron: Van Dam & Rijken, 2021

General overview

indicators: Measures on the L&D department

§  17.5 L&D-analytics groeifasen en analytics 
competenties

HR- en L&D-analytics is een vakgebied dat bij veel organisaties nog volop 
in ontwikkeling is en langzaam groeit van een pioniersfase naar een vol-
wassen fase (Lang et al., 2017, Mustafina, 2021). Om hierin succesvol te 
zijn, is er niet alleen voldoende data nodig, maar ook dataspecialisten die 
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data kunnen ontsluiten en weergeven via specialistische software. Verder 
is belangrijk dat er HR- en L&D-specialisten en managers zijn binnen de or-
ganisatie die de juiste onderzoeksvragen kunnen stellen op basis van aan-
names en hypotheses. De Kaste & Kengen (2021) melden in hun artikel 
Learning Analytics…, van wens naar werkelijkheid, dat 48% van de L&D-pro-
fessionals aangeeft gebrek aan kennis te hebben voor het verkennen en 
effectief gebruiken van data in het werk.

In de studie People Analytics Competenties in Nederland onderkennen  
Van den Heuvel & Çakir (2019) drie relevante kennisfactoren, drie vaardig-
heden en drie soorten attitudes die een bepalende rol spelen bij het suc-
cesvol implementeren, organiseren en uitvoeren van People Analytics.

Kennis
1 Businesskennis. Bijvoorbeeld: inzicht in strategische businessdoelen, 

processen, producten, diensten; wijze waarop medewerkers bijdragen 
aan het realiseren doelstellingen van de organisatie.

2 Statistische kennis. Bijvoorbeeld: specifieke analysesoftware zoals 
SPSS; geschikte analysemethodes zoals correlatie, regressie, anova, 
structural equation modeling vaststellen; big data (oftewel grote data-
sets) verwerken en analyseren.

3 Kennis van (HR) IT-landschap. Bijvoorbeeld: welke (HR) IT-systemen be-
vatten relevante data? Hoe onttrek je data uit deze systemen? Hoe kun-
nen data vanuit verschillende systemen gekoppeld worden?

Vaardigheden
4 Interpersoonlijk vaardigheden. Bijvoorbeeld: stakeholders vanuit verschil-

lende disciplines verbinden aan People Analytics initiatieven; stakehol-
ders enthousiasmeren voor People Analytics.

5 Individueel eigenaarschap. Bijvoorbeeld: verantwoordelijkheid nemen 
voor People Analytics takenpakket; duidelijke rollen, taken en processen 
op het gebied van People Analytics.

6 Consultancy vaardigheden. Bijvoorbeeld: overtuigende storytelling toe-
passen; aantrekkelijke visualisaties maken; de ‘taal van de business’ 
spreken.

Attitudes
7 Nieuwsgierige mindset. Bijvoorbeeld: proactief zijn in het identificeren 

van kansen voor het realiseren van organisatiedoelen; nieuwe innova-
tieve technologieën toepassen; discipline overstijgende samenwerkings-
verbanden aangaan.

8 Onderzoekende mindset. Bijvoorbeeld: het systematisch willen doorgron-
den van verbanden; het willen formuleren van onderzoeksvragen en hy-
pothesen.

9 Betrokkenheid van management. Bijvoorbeeld: het ondersteunen van  
data-gedreven besluitvorming; het opnemen van People Analytics in de 
strategie; budgetten vrijmaken voor People Analytics initiatieven.

Organisaties ontwikkelen de volwassenheid HR-en L&D-analytics over het 
algemeen in een aantal stappen, ook wel maturity levels genoemd. Bersin 
(2013) heeft een volwassenheidsmodel voor HR-analytics ontwikkeld, dat 
in de praktijk vaak wordt gebruikt om de ontwikkeling van een (HR-)organi-
satie op het gebied van HR-analytics vast te stellen en om verbeterpro-
gramma’s te ontwikkelen (zie figuur 17.11). Dit figuur is ook goed te ge-

volwassen
heidsmodel voor 
hranalytics
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bruiken om L&D-analytics volwassenheidsstappen te onderkennen en te 
besturen.

Geavanceerde
analyse

Statistische
analyses, correlaties,

regressieanalyses,
significante scores

Geavanceerde
rapportage

Primair proactief,
toegespitst op

actuele behoeften,
maatwerk

Operationele
rapportage

Primair reactief,
periodiek opgeleverd,
standaardrapportages

Voorspellende
analyse

Voorspellingen op
basis van

geavanceerde
analyses

FIGUUR 17.11  Volwassenheids- of maturitymodel van HR-analytics

Bron: Bersin, 2013 en Van den Heuvel & Çakir, 2019

In dit model geldt als eerste niveau operationele rapportage. Op dit niveau 
levert de HR- of L&D-afdeling reactieve, operationele rapportages over za-
ken die voor HR of L&D essentieel zijn, zoals voldoen aan wet- en regelge-
ving en bekwaamheidseisen van medewerkers. HR en L&D moeten er in 
deze fase voor zorgen dat de data volledig en accuraat is en tijdig wordt 
aangeleverd of beschikbaar is. Level 1 is het fundament en geldt als ‘basis 
op orde’. Op maturity level 2 geavanceerde rapportage is de afdeling proac-
tief en levert zij rapportages aan die voor besluitvorming en benchmarking 
geschikt is. Dat betekent dat het dashboard meerdere dimensies en analy-
ses kent, bijvoorbeeld verzuimcijfers gekoppeld aan leeftijd, functieniveau, 
afdeling en kosten.
Op maturity level 3 geavanceerde analyse is sprake van statistisch (min of 
meer ‘wetenschappelijk’) onderzoek naar vermeende relaties of oorzaken 
van problemen. Deze analyses vinden plaats op basis van risicoanalyses, 
vanwege de ontwikkeling en doorrekening van strategisch beleid of vanwe-
ge incidenten zoals een plotseling verloop of extreem hoog verzuim. Een 
voorbeeld van een dergelijke hypothese is dat medewerkers die regelmatig 
geschoold worden minder snel hun baan opzeggen, dat medewerkers die 
goed en regelmatig beoordeeld worden een hogere tevredenheid kennen 
over het management of dat medewerkers die boven de normale salaris-
schalen worden beloond ook beter presteren (Huselid et al., 2005).
Op het vierde en meest volwassen niveau, voorspellende analyse, is een 
organisatie in staat om toekomstscenario’s te ontwikkelen en voorspellin-
gen te doen over toekomstige ontwikkelingen of risico’s. Op dit niveau is er 
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een koppeling met bijvoorbeeld de processen strategische personeels- of 
resourcesplanning, arbeidsmarktbeleid, recruitment, productiviteitsplan-
ning of risicomanagement.

Uit een onderzoek, uitgevoerd door Berenschot (2017) in samenwerking 
met de Haagse Hogeschool, komt naar voren dat HR-analytics of de functie 
van HR-analytics (inclusief L&D-analytics), nog te veel gericht is op het le-
veren van informatie in plaats van het optimaliseren van die informatie tot 
trends, voorspellende analyses of bestuurlijke informatie voor besluitvor-
ming. Een uitstekende rapportagefunctie is de basis voor het soort analytics 
dat meer strategische waarde voor de organisatie heeft, zoals diagnosti-
sche analyses (waarom gebeurt het?) en voorspellende analyses (wat gaat 
er gebeuren?). Wanneer de functie van HR-analytics zich meer gaat con-
centreren op het leveren van inzichten en aanbevelingen, dan is het aanne-
melijker dat de organisatie de resultaten van HR- en L&D-analytics meer 
gaat waarderen.

Het is dus belangrijk dat de L&D-afdeling er niet alleen actief aan werkt om 
de L&D-analytics competenties en de L&D-analytics volwassenheid te ont-
wikkelen, maar dat ze er ook voor zorgt dat er binnen de organisatie draag-
vlak is voor het werken met L&D-analytics (Corin et. al, 2020). Van Dam 
(2020) heeft daarvoor een stappenplan ontwikkeld dat bestaat uit het  
ontwikkelen van een visie op L&D-analytics, het definiëren van een aantal 
focusgebieden en het beschikbaar maken van mensen, processen en de 
benodigde technologie. Deze elementen dienen als fundament en strate-
gisch plan voor de L&D-analytics-functie en kunnen helpen bij het weg-
nemen van barrières (zie tabel 17.1).

Een voorbeeld van een visie is de volgende: L&D-analytics helpt om de L&O-
prioriteiten vast te stellen en om talent- en vaardigheidslacunes te identifi-
ceren die de organisatie moet overbruggen om haar missie uit te voeren.

l&Danalytics

TABEL 17.1 Componenten om een visie op L&D-analytics te ontwikkelen

focusgebieden:

Impact meten
Gebruik data uit andere bronnen dan 
traditionele surveys/enquêtes.

Integreren met people analytics
Verkrijg toegang tot meer data en 
koppel leeruitkomsten aan ‘people-
uitkomsten’, inclusief de ontwikke-
ling, voortgang en tevredenheid.

personaliseren van leren
Zorg voor uiteenlopende aanpak-
ken en aanpasbare programma’s 
voor lerenden waarmee ze hun er-
varing op maat kunnen snijden.

Mensen en processen:

Ontwikkel een  
communicatiestrategie.

Integreer Leren analytics in be-
staande processen (behoefteana-
lyse, ontwerp van oplossingen en 
allocatie van middelen).

Ontwikkel talent en vaardigheden 
op het gebied van Leren analytics.

Benodigde technologie:

Maak gebruik van gebruiksvriende-
lijke survey- en assesmentplatforms.

Investeer in moderne tools voor 
rapportage en datavisualisering, 
inclusief nieuwe leertechnolo-
giespecificaties als xAPI.

Bron: Van Dam, 2020



17

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v
546 DEEL 3 MANAGEMENT VAN DE L&D-FUNCTIE546

©
 N

o
o

rd
h

o
ff U

itg
evers b

v

Samenvatting

L&D-analytics is het systematisch en met behulp van data gedreven tech-
nieken vertalen van ontwikkelingen binnen het menselijk kapitaal van de 
organisatie in gevolgen voor de toekomst, en het kwantificeren en voor-
spellen van de impact hiervan op de organisatieactiviteiten, met als doel 
het verbeteren van het individuele en collectieve gedrag van de prestaties 
van de medewerkers en de prestaties van de organisatie als geheel.
Verwante begrippen zijn: learning analytics, student analytics en educational 
data mining.

L&D-analytics geeft inzicht op vier niveaus:
1 Beschrijvend (descriptive): wat gebeurt er precies op welk moment?
2 Diagnostisch (diagnostic): hoe kunnen we de situatie begrijpen?
3 Voorspellend (predictive): wat gebeurt er bij ongewijzigd beleid?
4 Pro-actief (perspective): wat kunnen we doen om de gewenste situatie 

te bereiken?

De L&D-analytics life cycle bestaat uit:
1 De leeromgeving die L&D big data genereert
2 Big data
3 Analyse van big data
4 Acties naar aanleiding van de analyse

Het L&D-analytics proces bestaat uit zes stappen en een kern:
1 Het stellen van de ‘waaromvraag’
2 Vaststellen wat nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden
3 Verzamelen gegevens uit de verschillende business, HR- of  

L&D-systemen
4 Uitvoeren data-analyse
5 Presenteren en visualiseren van de bevindingen
6 Bepalen acties om de eerder gedefinieerde doelen te halen
7 Evaluatie in hoeverre het doel is behaald en welke vervolgacties wense-

lijk zijn
Kern: benodigde professionals en stakeholders en relevante ethische en 
privacy componenten

Een balanced business score card en dashboards zijn instrumenten om 
doelen te stellen, te monitoren en te communiceren.

546 DEEL 3 MANAGEMENT VAN DE L&D-FUNCTIE
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L&D-KPI’s zijn in te delen in negen clusters:
1 L&D-basics
2 L&D-efficiency
3 Digitaal leren
4 L&D-operatie en -prestatie
5 L&D-effectiviteit
6 Nieuwe medewerkers
7 Talenten en professionals
8 Leiderschap
9 Organisatie- of businessresultaten

Een organisatie doorloopt vier volwassenheidsstappen bij het behalen van 
een hoog L&D-analyticsniveau:
1 Operationele rapportage
2 Geavanceerde rapportage
3 Geavanceerde analytics
4 Voorspellende analytics
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Verder lezen

Al, T., & Doze, I. (2015). HR-Analytics, waarde creëren met data gedreven 
HR-beleid. Amsterdam: WEKA Business Media. (Niet alleen een heldere 
introductie, maar een uitgebreide gids voor methodiek en implementatie 
van HR-analytics voor de HR-professional.)

De Kaste, W., & Kengen, M. (2021). Learning Analytics … Van wens naar 
werkelijkheid. O&O, nr. 4.

Hantoobi, S., Wahdan, A., Al-Emran, M., & Shaalan, K. (2021). A Review of 
Learning Analytics Studies. Recent Advances in Technology Acceptance 
Models and Theories, 119-134.

Härkin, J. (2020). Data of learning A workbook for L&D to help use learning 
data to accelerate change. www.valamis.com. Geraadpleegd op 6 
november 2021 via internet https://www.valamis.com/documents/ 
10197/674659/en-data-of-learning-web.pdf.

Lang, C., Siemens, G., Wise, A., & Gašević D. (Eds). (2017). Handbook of 
Learning Analytics. First edition. www.Solarresearch.com. Geraadpleegd 
op internet 26 oktober 2021 via https://www.solaresearch.org/
wp-content/uploads/2017/05/hla17.pdf.

Siegel, E. (2015). Predictive Analytics, The Power to Predict Who Will Click, 
Buy, Lie, or Die. John Wiley & Sons Inc. New York, USA. (ca. 180 
voorbeelden van voorspellende analytics.)

Voor meer informatie over L&D-analytics: 
Zie de website van SoLAR, Society for Learning Analytics & Research, met 

cases, publicaties en onderzoek: https://www.solaresearch.org/
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Corrin, L., Scheffel, M., & Gašević, D. (2020). Learning Analytics: Pathways to Impact. 

Australian Journal of Educational Technology, 36 (6), 1-6.
Creelman, D. (2021). Determining Learning & Development Success: Four Areas to Analyze. 

Creelman Research. Geraadpleegd op 6 november 2021 via internet https:// 
www.visier.com/blog/culture/fujitsu-ssl-used-analytics-learning-development/

CrossKnowledge Learning Wire, nov 1-2. Siegel, E. (2015). Predictive Analytics, The Power 
to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die. Hoboken, USA: John Wiley & Sons Inc.

De Kaste, W., & Kengen, M. (2021). Learning Analytics …. Van wens naar werkelijkheid. 
Opleiding & Ontwikkeling, nr. 4

Dorenbosch, L., & Brugman, T. (2017). HR Analytics, Een 7e zintuig voor de moderne 
HR-professional. Deventer: Vakmedianet. 

Evers, G., Dijkstra, J., & Baarda, R. (2007). Ken- en stuurgetallen voor HRM: resultaten 
onderzoek HR Scorecard in Nederland. Deventer: Kluwer.

http://www.brandonhall.com/blogs/learning-is-evolving-quicklyand-so-must-the-ld-budget/
http://www.brandonhall.com/blogs/learning-is-evolving-quicklyand-so-must-the-ld-budget/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/default-source/default-document-library/onderzoek-naar-de-staat-van-hr-analytics.pdf?sfvrsn=2c6976fc_0
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-conpredictions-bersin-2014-1213.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-conpredictions-bersin-2014-1213.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-conpredictions-bersin-2014-1213.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-conpredictions-bersin-2014-1213.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-conpredictions-bersin-2014-1213.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-conpredictions-bersin-2014-1213.pdf
https://www.professioneelbegeleiden.nl/van-beschrijven-naarvoorspellen-op-basis-van-analytics
https://www.professioneelbegeleiden.nl/van-beschrijven-naarvoorspellen-op-basis-van-analytics
https://www.visier.com/blog/culture/fujitsu-ssl-used-analytics-learning-development/
https://www.visier.com/blog/culture/fujitsu-ssl-used-analytics-learning-development/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/default-source/default-document-library/onderzoek-naar-de-staat-van-hr-analytics.pdf?sfvrsn=2c6976fc_0


©
 N

o
o

rd
h

o
ff

 U
it

g
ev

er
s 

b
v

 LITERATUUR 583

Ferguson, R. (2012). Learning analytics: drivers, developments and challenges. 
International Journal of Technology Enhanced Learning, 4 (5/6), 304–317.

Geelen., P. (2004). Corporate Performance Management. Sturen in een dynamische markt. 
Deventer: Vakmedianet Management.

Hantoobi, S., Wahdan, A., Al-Emran, M., & Shaalan, K. (2021). A Review of Learning 
Analytics Studies. Recent Advances in Technology Acceptance Models and Theories, 
119-134.

Härkin, J. (2020). Data of learning A workbook for L&D to help use learning data to 
accelerate change. Geraadpleegd op 6 november 2021 via internet https:// 
www.valamis.com/documents/10197/674659/en-data-of-learning-web.pdf.

Huselid, M., Becker, B., & Beatty, R. (2005). The workforce Scorecard. Boston, MA: 
Harvard Business School Press.

Illing, H. (2017). KPI-dashboard in Excel maken. Geraadpleegd op 22 april 2018 via 
https://www.linkedin.com/in/hebeilling/#experience-section

Kaplan, R., & Norton, D. (1996). The balanced scorecard: translating strategy into action. 
Strategymap, 05/09/2014.

Khalil, M., & Ebner, M. (2015). Learning Analytics: Principles and Constraints. Proceedings 
of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 
2015, 1326-1336.

Lang, C., Siemens, G., Wise, A., & Gašević D. (Eds). (2017). Handbook of Learning 
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Competentiemanagement  133, 178, 294
Competenties van managers  271
Competetiemodel  303
Competing Values Framework  219
Complexe problemen  24
Computer-aided instruction  364
Computer based-trainingen (CBT’s)  364
Concernleiding  79
Concurrenten  101
Constructivistische ontwerpbenadering  313
Consument  103
Content authoring tools  325
Content curation  60
Contextperspectief  205
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Design thinking  386
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Disruptie  19, 83
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Employee value proposition  31
Empowered  211
Ervaringsconcentratie  241
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High impact learning  447
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HR-architectuur  145
HR-beleid  126
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Humanistische psychologie  92
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Instructional design (ID)  308
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IT-innovaties  144

J
Job crafting  133
Job design  123, 133
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Leerstrategie  264
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Levensduur van organisaties  152
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Lifetime employability  136
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Lijnmanagement  140
Lijnorganisatie  76
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Matrix  113
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Matteüseffect  135
Meaningful  317
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Metacognitieve vaardigheden  293
Middenklasse  104
Middenmanagent  84
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Mindfulness  261
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Missie  437
Mobile learning  148
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On demand leren  250
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Onzekerheid  87
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Operationeel niveau  58
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Organisatie  70, 160
Organisatieanalyse  282
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Organisatiedoelen  171
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Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)  300
Persoonlijk operating model  262
Platte organisatie  74
Positief leiderschap  91
Positieve psychologie  92, 298
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Serious gaming  380
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Transformatieproces van McKinsey & 
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