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De toekomst van leren is nu...
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Trend 1 - Leren blijft toenemen
Leren wordt in toenemende mate gezien als instrument om 

het adaptief vermogen van medewerkers te vergroten, zodat 

ze goed blijven presteren in een sterk veranderende werkom-

geving. Leren zal meer en meer (weer) het karakter krijgen van 

praktijkleren. Soms aangekondigd als innovatie, maar eigenlijk 

gewoon terug naar het oude stelsel van meesters en gezellen. 

Investeringen in leren blijven groeien in alle ontwikkelde lan-

den en zullen nog sneller groeien in emerging market landen. 

Rapporten over de investeringen in leren laten deze groei nu 

al zien. De investering in leren kent tijdens recessies een dip, 

maar na de recessie worden de investeringen uiteindelijk groter 

dan daarvoor (zie bijvoorbeeld de Winter 2013-publicatie van 

Training Industry Quarterly, maar ook de onderzoeken in Neder-

land van NIDAP en VETRON). De toename in de investering is 

ondanks de ‘afdeling’ Learning & Development. Het imago van 

die afdeling kan stukken beter blijkt uit onderzoek van het Lea-

dership Council. Op de vraag aan het management of ze hun 

eigen L&D afdeling zouden promoten of aanbevelen antwoordt 

maar 14% positief (Corporate Leadership Council’s L&D Team 

Capabilities Survey 2011). 

Trend 2 - De manier van leren verandert blijvend
Technologieën om leren te ondersteunen en te begeleiden 

schieten als paddenstoelen uit de grond. Die technologieën ma-

ken het makkelijker en eenvoudiger om grote groepen individuen 

tegen lage kosten te laten leren. Voor onze kinderen is leren met 

verschillende (digitale) middelen een vanzelfsprekendheid. Di-

gitaal en op afstand leren domineert de pure kennisverwerving 

(10% van al het leren). Bij groepsgewijs leren wordt het aanleren 

en verbeteren van de sociale interactie (20%) het belangrijkste 

doel. De grootste leeropbrengst is echter toe te schrijven aan 

het praktijkleren (70%). Het concept ‘just for me, just in time and 

just enough’ leidt hier tot meer on the job training, ondersteund 

door technologie. Martini-leren noemt een geïnterviewde het in 

De Waarde van Leren: any time, any place, anywhere. Hybride 

leren en 70-20-10 in de praktijk. 

Naast technologie en de recessie als driver is, ook de vraag 

naar een wendbare organisatie een belangrijke reden om inves-

teringen in leren op korte termijn tot resultaat en waarde te laten 

komen. De investeringen in leren moeten morgen (of soms liever 

gisteren) toegepast worden. 

Rick de Rijk (rickderijk@gooiconsult.nl) is directeur van Gooi-

consult en voorzitter van VETRON; Klaas Toes 

(klaastoes@roinavigator.nl) is oprichter en directeur van ROI-

Navigator, Jolanda Botke (jolanda.botke@pelikaanadvies.nl) is 

zelfstandig adviseur en als senior consultant verbonden aan 

Gooiconsult.

“If learning has value, show the value. Otherwise learning 

will be seen as costs, and costs will be cut”, aldus Patti 

Phillips van het ROI Institute USA . Samen met Jack en 

Patti Phillips schreven Klaas Toes en Rick de Rijk in 2012 

het boek “De Waarde van leren”. De Waarde van Leren 

gaat over het zichtbaar maken van het resultaat van leren 

en de dilemma’s die hierbij spelen. Dat leren waarde heeft 

is vaak geen punt van discussie. Hoe je die waarde dan 

laat zien wel. In het boek komen verschillende manieren 

van waardebepaling aan bod, alsmede de factoren die in-

vloed hebben op het leereffect. We zijn inmiddels bijna een 

jaar verder en zien in Nederland een toegenomen aandacht 

voor het aantonen van het resultaat van leren. Ondertus-

sen zien we leren in organisaties zelf ook veranderen. In 

De Waarde van Leren staan tien trends voor de toekomst. 

Deze tien trends hebben we ter gelegenheid van dit artikel 

geactualiseerd en aangescherpt. Graag nemen we u mee 

langs de weg van meer leren, naar anders leren, met meer 

aandacht voor de koppeling tussen leren en presteren. De 

leerprofessional krijgt te maken met meer mogelijkheden 

die hij of zij samen met de CFO in de board of directors 

presenteert. “Leren is de enige mogelijkheid om de positie 

van Nederland te versterken”, volgens Bernard Wientjes in 

De Waarde van Leren. Door die waarde aan te tonen en te 

optimaliseren kan leren in organisaties doen waarvoor het 

bedoeld is. Mensen en organisaties sterker maken!

Rick de Rijk Klaas Toes Jolanda Botke
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Trend 3 - De relatie tussen leren en presteren 

Leren en presteren lijken in de boardroom twee verschillende talen 

te zijn, die langs elkaar heen praten. Niet nodig! Er is al jaren een 

gezamenlijke taal van leren en presteren. Met leren als onmisbare 

schakel in de weg naar toepassen op de werkplek, individuele pres-

tatieverbetering en business improvement. En performance als het 

logische gevolg van leren. Donald Kirkpatrick en Jack Phillips be-

dachten de taal ruim 25 jaar geleden in de vorm van de vijf niveaus 

van evaluatie van leertrajecten. Vijf niveaus om de waarde van le-

ren in kaart te brengen, al naar gelang de vraag en het doel van 

de meting. Een taal die in beperkte kring gesproken wordt, want 

ook vast wel voor de organisatie.’ Nu organisaties echter in zwaar 

weer zitten, ontkomt ook HR niet aan de vraag wat al die investerin-

gen bijdragen aan de organisatie. Daarmee wordt leren verbonden 

aan belangrijke stuurinformatie zoals productiviteit, kosten, aantal-

len en tijd. De stuurinformatie hangt weer samen met metingen in 

de organisatie, zoals sales, productie, kwaliteit, doorlooptijd, ef-

leren en presteren wordt in toenemende mate gelegd en zal in 

de toekomst een belangrijke focus blijven voor aanbieders van 

leren. De methodologie van Phillips maakt het mogelijk in prak-

ROINavigator, 

samen met prof. Paul Jansen van de Vrije Universiteit Amsterdam 

het rendementsmodel van leren ontwikkeld. Het model helpt om 

de taal van leren en presteren in elkaar over te laten gaan. Beide 

Links het V-model dat Jack en Patti Phillips gebruiken om strate-

gische behoeften van de organisatie te koppelen aan doelen van 

leren en ontwikkelen via behoefte-analyse en het formuleren van 

beoogde uitkomsten. Rechts de piramide van het rendements-

model, waarin de waarde van leren in niveaus gemeten wordt. 

Als je weet wat invloed heeft op het leren, wat het leren bevor-

dert, dan kun je het leren optimaliseren. Het optimaliseren van 

het leren zelf doe je door de vier werkende bestanddelen van 

leren: focus, feedback, learner control en een goede facilitator 

V-model en piramide van leren en presteren (ROINavigator, 2013)
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(Burger & De Haan, 2004; Hall, Otazu & Hollenbeck, 1999; Kluger 

& DeNisi, 1996) consequent en frequent in een leeroplossing toe 

te passen. Als een lerende iets geleerd heeft zegt dat echter nog 

niet zoveel over de mate waarin hij dit gaat toepassen. De prestatie 

dus. Als je weet wat invloed heeft op het presteren, wat de prestatie 

bevordert, dan kun je het leren naadloos op het presteren laten aan-

sluiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de rol van het team waarin de 

lerende werkt, de prestatiecultuur en de rol van de leidinggevende. 

In het rendementsmodel leidt dit tot het volgende dashboard. Links-

onder de factoren die het leren beïnvloeden, rechts de factoren die 

de prestatie beïnvloeden. Samen leidt dit tot een bepaalde mate van 

toepassing van het leren in de praktijk.

Trend 4 - Informeel leren neemt in belang toe
Volgens Jennings & Garnier (2012) gebeurt 90% van het leren in een 

informele setting door leren op de werkplek, job aids, mentoring en 

sociale netwerken. Hoewel informeel leren gemakkelijk, goedkoop 

en motiverend kan zijn, is er ook een aantal uitdagingen. De eerste 

Invloed van leren- en presteeromgeving op leertoepassing (ROINavigator, 2012)

De toekomst van leren is nu...

We gebruikten het Rendementsmodel om de waarde van 

-

ciële dienstverlener. Daar was een deel van het klassi-

kaal leren vervangen door online leren. Zo werd de ken-

niscomponent en vaardighedenoriëntatie aangeleerd 

voordat de deelnemers daadwerkelijk naar de training 

-

haafd (aangetoond op basis van toegepaste activiteiten 

en resultaten voor en na de training) en er was een com-

petentiestijging van 20%. De leeropbrengst werd gecal-

culeerd op 170.000 euro (op basis van de kosten van drie 

medewerkers weg was van de werkplek (voor opleidings-

doeleinden) sterk kon worden gereduceerd, nam daar-

naast de productiviteit toe en de kosten van opleiden af. 

Waarde aangetoond.

>>
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uitdaging is het proces te begeleiden op een logische, gestructu-

reerde manier. Als er te veel gemanaged wordt, is er niet langer 

sprake van informeel leren en wordt het organisatieleren. De uitda-

ging is om het informeel, gemakkelijk, toegankelijk en uitdagend te 

houden. De tweede uitdaging is om de effectiviteit en toegevoegde 

waarde van informeel leren zichtbaar te maken, speciaal de waarde 

van sociale media. De meetmethodes en systemen hiervoor zijn 

beschikbaar (onder andere Jack Phillips geeft voorbeelden hoe 

zijn methodiek hiervoor gebruikt kan worden), maar slechts wei-

nig organisaties maken hier gebruik van, getuige het white paper 

van ASTD Mobile Learning: Delivering Learning in a Connected 

World (ASTD, 2012). Een prachtige uitleg van informeel leren door 

Charles Jennings zelf is te vinden via http://www.youtube.com/

Trend 5 - In de toekomst worden immateriële za-

Elk aspect van de business dat verbonden is aan het leerproces 

kan gemeten worden. Sommige zaken zijn echter wat lastiger te 

meten, zoals: imago, reputatie, teamwork en stress. Maar het is niet 

onmogelijk ze te meten. De uitdaging zit in het converteren naar 

geld, zodat het management de waarde ervan kan zien. In de toe-

komst zullen organisaties in staat zijn om meer immateriële data 

te converteren naar geld. Deze conversie is nu al gaande als je 

kijkt naar klanttevredenheid, werktevredenheid, merkbekendheid, 

werkbetrokkenheid. In toenemende mate worden deze elementen 

meegenomen in managementrapportages en performance-indica-

toren. Ook de nog “zachtere” aspecten als stress, imago, reputatie, 

teamwerk, samenwerking en communicatie worden straks gecon-

verteerd naar geld en worden dus meetbaar (zie ook Arets & Heijne, 

ASTD 2013). 

Trend 6 - Leaders of learning hebben een zakelijke 
achtergrond
Leerdirecteuren en leerprofessionals moeten het werk en de organi-

satie op een redelijk niveau begrijpen. Ze moeten in verbinding staan 

en bekend zijn met de organisatie en gerespecteerd worden door 

het senior management. Invloed uitoefenen en weten wie er invloed 

heeft in de organisatie is van belang om leertrajecten succesvol uit te 

voeren. Bij succesvolle leerafdelingen en succesvolle leerdirecteuren 

zie je dit al als vanzelfsprekendheid ontstaan. Het nieuwste ASTD-

competentiemodel voor de leerprofessional pleit dan ook voor solide 

organisatiekennis van de leerprofessional (zie www.astd.org). 

Trend 7 - Co-creatie domineert in het veld van 
leren en ontwikkelen
Het uitbesteden van activiteiten in het leerdomein is in alle functies 

al behoorlijk gegroeid. Er zijn bijvoorbeeld bijna geen grote organi-

saties meer die facilitators in dienst hebben. In de toekomst worden 

analyse, ontwerp, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie nog meer 

dan nu uitbesteed. De reden hiervoor is kostenbesparing. Het is 

co-creatie, waarbij iedereen kijkt waar hij als individu een aanvul-

ling kan vormen op de collectieve uitdaging in een organisatie. Een 

andere reden is de behoefte aan het benutten van het talent en 

-

mende mate uitbesteed om te komen tot objectieve metingen van 

belangrijke programma’s. Samenwerken is het nieuwe concurreren!

Trend 8 - Leren wordt een kernproces
De leerafdelingen worden in de toekomst steeds meer gedecentra-

liseerd. De centrale teams zijn klein en wendbaar en houden zich 

bezig met beleid, standaarden, processen en verantwoording, ter-

wijl het leren plaatsvindt in vestigingen, divisies, winkels en regio’s 

– op afstand van het centrale team. Dit is niet alleen belangrijk van-

uit het oogpunt van kostenbesparing, maar ook in verband met de 

het belang van de verschillen in behoeften, ontwikkelingen en cul-

tuur. De grote centrale leerfaciliteiten, die op hun top waren bij de 

introductie van het fenomeen corporate university, verdwijnen in de 

komende periode. De meeste succesvolle organisaties hebben een 

The value of intangibles (Arets & Heijnen, 2013)
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gedecentraliseerd model, met weinig gecentraliseerd leren. 

Vanuit Learning & Development is leren een middel om performance 

op de werkplek te verbeteren. Leren wordt dan als keuzemogelijk-

heid afgezet tegen andere instrumenten en middelen als: inhuur, re-

cruitment, outplacement, stage (maar bijvoorbeeld ook: niets doen). 

In sommige gevallen is leren echter ook een doel op zichzelf. In het 

model van O’Doherty (2010) is te zien dat technische en adaptieve 

uitdagingen leren nodig hebben als oplossing (leren is hier een mid-

-

ren ook nodig hebben om tot een goede analyse te komen. 

Trend 9 - Meten wordt weten
Meten is de activiteit die leidt tot waar het werkelijk om gaat: het 

weten. Het voordeel van deze subtiele verschuiving is dat meten 

minder prominent wordt en dus ook minder als obstakel zal wor-

den gezien om onderdeel van leren te zijn. Leerprofessionals zijn in 

staat om managers te leren hoe zij de situatie goed kunnen analy-

seren en het leertraject vanaf het begin te verbinden met de busi-

ness. Organisaties besteden nu ongeveer 3% van het budget voor 

leren en ontwikkelen aan de analyse en de evaluatie. Dit groeit in de 

komende tien jaar naar 5 tot 10%. Dit was prachtig te zien tijdens 

ASTD-conferentie in Dallas afgelopen mei. In de afgelopen jaren 

was meten en ROI een hype als het gaat om workshops en semi-

nars, maar in 2013 is meten en ROI een vanzelfsprekend onderdeel 

geworden van succesvolle klantcases. ROI-inside dus. 

meer betrokken bij leren en ontwikkelen
Dit gebeurt al in sommige organisaties. Daarvoor zijn drie rede-

nen aan te geven. Ten eerste is de investering in leren dusdanig 

groot, dat het de aandacht trekt van de top van de organisatie. De 

tweede reden is het gebrek aan verantwoording voor de uitgaven 

Hugh O’Doherty: Applying adaptive leadership around the world

rondom leren en ontwikkelen. Meestal moeten managers, om hun 

budget goedgekeurd te krijgen, laten zien wat de organisatie hiervoor 

terugkrijgt. De derde reden is het belang van leren. CFO’s en andere 

-

heid en -loyaliteit. Ze zien deze factoren als een groot voordeel voor 

-

nanciële afdelingen gaan dit ondervangen door de relatie duidelijk te 

maken tussen investeringen in leren en de impact op de prestatie-

indicatoren. De ROI-methodiek en het rendementsmodel zijn hierbij 

belangrijke instrumenten. Ze zorgen ervoor dat de waarde van leren 

-

ten, en maken daarmee een dialoog over de invloed van leren op 

presteren mogelijk. 

Moeten we nu alle trajecten een uitgebreide ROI-meting doen. Nee! 

Alleen daar waar de investeringen de inspanning hiervoor rechtvaardi-

gen. Dan hebben we het over grote trajecten, of over trajecten hier va-

ker herhaald worden. Maar ook over strategisch belangrijke trajecten. 

Volgens Jack Philips hebben we het dan over 5-10% van de trajecten. 

Kortom…

huidig werk en toekomstig werk goed te kunnen functioneren” zegt 

Bernard Wientjes van VNO NCW in De Waarde van Leren. In onze 

tien trends beschrijven we hoe die wereld van leren en presenteren 

verandert. Dat levert voor (medewerkers in) organisaties en voor leer-

professionals boeiende uitdagingen op. De veranderingen gaan snel 

en niet-aanpassen betekent op achterstand raken. En dat is zonde, 

want leren is groeien. De toekomst van leren is nu... | 
�
d
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