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Jack Phillips is wereldwijd bekend vanwege zijn bijdrage aan het zichtbaar maken van 
het resultaat van leren en ontwikkelen. Zijn ‘ROI-studies’ verschijnen in verschillende 
landen en talen. Tijdens de ASTD 2012 in Denver werd hij door ASTD CEO Tony 
Bingham in de opening uitvoerig bedankt voor zijn bijdrage aan het vakgebied. Welke 
trends ziet Jack Phillips als het gaat om het aantoonbaar maken van leereffect? 
We spraken met hem tijdens de ASTD en legden ‘zijn trends’ voor aan een aantal 
leerprofessionals in Nederland.

Meten is nog niet
altijd weten

■ Jolanda Botke & Stephan Obdeijn

Trend 1: Weerstand voor het resultaat 
overwinnen
Als eerste noemt Phillips ‘de weerstand voor 
het resultaat overwinnen’. Je ziet nog vaak dat 

Een interview met Jack Phillips en een reactie hierop 
van vijf leerprofessionals in Nederland

mensen bang zijn om te meten. “Ik doe dit al 
twintig jaar op deze manier, hoezo meten of het 
effectief is?” We moeten de mindset veranderen 
en benadrukken dat een negatief resultaat juist 
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een grote kans biedt om te leren. Als je eenmaal 
weet dat een programma niet de gewenste of 
verwachte toegevoegde waarde heeft, biedt dat 
de kans om na te denken over hoe je dit kunt 
verbeteren. De huidige economische situatie 
versnelt dit proces en dwingt bedrijven meer dan 
voorheen na te denken over de toegevoegde 
waarde van hun investeringen, óók die in leren en 
ontwikkelen. 

Trend 2: De kracht zit in de eenvoud
Phillips’ tweede punt is ‘keep it simple’. Zorg 
dat je evaluatiesysteem en de resultaten die 
daaruit voortvloeien gebruiksvriendelijk zijn. De 
gebruikers van de evaluatiedata zijn ruwweg 
te onderscheiden in de CEO’s, de CFO’s en de 
onderzoekers. De informatiebehoeftes van deze 
drie groepen zijn slecht met elkaar te verenigen. 
De onderzoekers willen het vaak te complex 
maken, met veel details, daar zitten de CEO en de 
CFO van de klant helemaal niet op te wachten. 

Trend 3: Co-creatie met financiële afdeling
Het derde en laatst punt van Phillips is ‘het 
overwinnen van de angst om met financiële 
informatie te werken’. Er bestaat vaak een 
afstand tot de financiële afdeling, maar als je 
een evaluatieonderzoek en een ROI-calculatie 
doet, dan moet je de financiële afdeling daarbij 
betrekken. Je hebt hun informatie nodig! 
Phillips: “Onze uitdaging is om via training van 
professionals in onze ROI-methodiek onze 
kennis te delen en een bijdrage te leveren aan 
ons vakgebied in het algemeen en het aantonen 
van het resultaat van leren en ontwikkelen in het 
bijzonder.”

Echte weerstand is er niet
Hoe denkt L&D Nederland hierover? We 
vroegen een reactie op deze trends aan vijf 
leerprofessionals uit verschillende organisaties. 

Jeroen Aarts, director Human Capital 
Development KPN corporate Market: “Ik ben 
het volledig met Jack Phillips eens dat het 

zichtbaar maken van het resultaat van leren en 
ontwikkelen een absolute must is. Juist in tijden 
van crisis – waarbij opleidingsuitgaven vaak extra 
onder het vergrootglas liggen – is het noodzaak 
om aan te tonen wat de toegevoegde waarde 
is van opleidingsinvesteringen. Bij KPN zijn we 
niet bang om de resultaten zichtbaar te maken; 
het helpt ons immers om de juiste keuzes te 
maken! Meten is weten. Het is soms wel lastig 
om – precies zoals Jack Phillips zegt – de return 
on investment (ROI) eenvoudig, transparant en 
concreet te houden. We zouden daar inderdaad 
de financiële experts beter bij kunnen betrekken.”

Ernst Bouwman, manager learning & 
development ABN AMRO: “We besteden bij 
ABN AMRO veel aandacht aan het leren van 
fouten. Meten is voor ons juist dè manier om 
te verbeteren. De weerstand voor het resultaat 
herkent hij dan ook niet. Wel geeft hij – net als 
Jeroen Aarts aan dat het lastig is om in financiële 
zin een link te leggen naar het resultaat van een 
training. “Doe je een acquisitietraining, waar je ter 
plekke gaat bellen, wat leidt tot nieuwe klanten, 
dan is dat wel in beeld te brengen. Maar voor heel 
veel andere interventies bij ons is de ROI moeilijk 
te berekenen. Dat zit hem niet in het contact 
met de financiële afdeling – die contacten zijn 
prima – maar veel meer in onduidelijkheid over 
parameters. Want wat is nu het gevolg van een 
training, wat komt van andere interventies en wat 
is toeval?”

Addy de Boer, manager productontwikkeling 
& support PostNL: “PostNL kent een rijke 
traditie van meten en transparantie van 
procesprestaties. Vakmanschap zien we als een 
belangrijk onderdeel voor succes en je mag op 
dit vakmanschap medewerkers dan ook de maat 
nemen. Risico bestaat echter dat de resultaten 
van evaluaties oneigenlijk gebruikt worden. 
Niet ontwikkelingsgericht, maar als informatie 
waarmee leidinggevenden medewerkers 
beoordelen en afrekenen. In dat geval werkt dit 
verlammend voor leren en ontwikkelen.”
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Stem de inspanning af op het type interventie
Addy de Boer: “We maken evaluatie vaak 
nodeloos ingewikkeld. Hou de omvang 
beperkt en stem dit af op het belang van de 
leerinterventie. Functiegerichte opleidingen 
sluiten we vooral af met toetsen, en evalueren we 
verder niet specifiek. Voor andere leerinterventies 
gebruiken we korte evaluaties (enkele vragen – 
rapportcijfers) die je als indicator kunt gebruiken 
voor eventueel vervolgonderzoek. Voor 
leerinterventies met een hoge investering, groot 
belang en/of risico’s kun je een uitgebreidere 
evaluatie inrichten. Bijvoorbeeld een programma 
voor potentials, waarvan je overigens ook zelf zou 
mogen verwachten dat de deelnemers actief een 
bijdrage leveren aan de evaluatie.”

Over een actieve bijdrage door deelnemers zegt 
Ernst Bouwman: “Het aantonen van het resultaat 
van een interventie wordt vaak neergelegd bij 
een trainingsafdeling. Ik zie om me heen echter 
mooie voorbeelden van organisaties waar die 
bewijslast neergelegd wordt bij de lerende zelf 
en zijn of haar manager. Dat vind ik een hele 
mooie ontwikkeling. Een medewerker kan vaak 
zelf heel goed aangeven wat het effect van een 
training is (al dan niet samen met zijn manager) 
en het schrijven van je eigen effectrapportage 
heeft daarnaast een zeer positief resultaat op het 
rendement van de training zelf.” 

Christa van Werkum, senior adviseur Opleiding & 
Ontwikkeling van Movares: “Meten is weten. Dat 
geldt niet alleen voor bedrijfsmatige kengetallen 
maar ook voor opleiding en ontwikkeling. Dat is 
dan ook de reden dat we binnen Movares enige 
tijd geleden bewust een uitgebreide effectmeting 
onder managers en deelnemers aan diverse 
commerciële opleidingsinterventies hebben 
gedaan. Een kwantitatieve meting (op niveau 
3 van Kirkpatrick) aangevuld met kwalitatieve 
aanbevelingen. Voor onze directie een bevestiging 
dat de investering ook daadwerkelijk loont! Bij de 
evaluatie van ons interne cursusaanbod maken 
we gebruik van een beknopt evaluatieformulier. 

Hierdoor kunnen we op eenvoudige wijze 
vaststellen of de leerdoelen zijn gerealiseerd en 
waar nodig ook de kwaliteit van trainingen (laten) 
verbeteren. De belangrijkste effectmeting gebeurt 
echter in de praktijk. Lijnmanagers hebben daarin 
de lead: Vertonen medewerkers daadwerkelijk 
effectiever gedrag? Zijn zij aantoonbaar 
succesvoller in de uitoefening van hun functie? 
Successtory’s vertellen zichzelf vanzelf verder 
in ons interne netwerk. Daar is (gelukkig) niet 
altijd een uitgebreide, formele effectmeting voor 
nodig.”

Mark Ray, head of Learning & Development 
PWC: “Een valkuil is dat zodra er 
financiële informatie beschikbaar is deze 
‘doodgeanalyseerd’ wordt en de discussie meer 
gaat om de exacte juistheid van de cijfers en 
de totstandkoming daarvan. Terwijl het doel 
van het verzamelen van de informatie is om het 
gesprek aan te kunnen gaan over de inhoud. Zorg 
dat je een set aan goede evaluatievragen hebt 
(zowel kwalitatief als kwantitatief) en gebruik 
de resultaten als basis om het gesprek over de 
performance aan te gaan met je opdrachtgevers. 
Dan hoeft het niet wetenschappelijk verantwoord 
te zijn of zwaar gevalideerd. Wat wel lastig is, is 
het verzamelen van informatie die je ook kunt 
benchmarken. Hetzij intern (tussen verschillende 
afdelingen of onderdelen) hetzij extern (met 
vergelijkbare organisaties).” 

Co-creatie met betrokken partijen
Christa van Werkum: “Binnen Movares is er 
een nauwe samenwerking tussen de afdelingen 
Financiën en O&O. Financiën levert waardevolle 
managementinformatie, bijvoorbeeld over out-of-
pocket opleidingskosten en deelnemersuren ten 
opzichte van de begroting. Ook bij het opstellen 
van de O&O-begroting voor het komende 
kalenderjaar zijn zij een belangrijke sparringpartner. 
De echte co-creatie rondom opleiden en 
ontwikkelen vindt echter plaats met lijnmanagers, 
medewerkers en externe partijen. Die co-
creatie is wat ons betreft essentieel om O&O-
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interventies succesvol te laten zijn. Alleen op die 
manier kan O&O daadwerkelijk toegevoegde 
waarde aan onze bedrijfsvoering leveren. Ons 
bedrijfsmotto ‘wij verbinden’ geldt dus voor alles 
wat we binnen Movares op het vlak van opleiding 
en ontwikkeling doen!”

Jeroen Aarts: “Bij KPN werken we uiteraard met 
veel opleidingsinstituten samen. We proberen in 
sommige gevallen KPI’s met opleidingspartners 
af te spreken, maar niet elke opleider is bereid 
om dat stuk verantwoordelijkheid te dragen. 
Het zou mooi zijn als steeds meer aanbieders 
van opleidingen en trainingen het zichtbaar 
maken van het resultaat van hun inspanningen 
als hun verantwoordelijkheid zouden zien. Dan 
ben je in één klap opleidingspartner in plaats 
van leverancier. Het gezamenlijk optrekken 
van opleider en opdrachtgever wordt steeds 
belangrijker om de juiste resultaten te bereiken. 
Het samen dragen van verantwoordelijkheid 
is daar onderdeel van. En daar kun je je als 
opleidingsleverancier in onderscheiden!”

Wens en werkelijkheid?
Kijken we naar de reacties van de 
leerprofessionals, dan zijn die allemaal positief 
over het zichtbaar maken van resultaten en het 
inzetten van meetinstrumenten. Dat klopt ook 
met de resultaten van de VETRON-Marktmonitor 
september 20121, waarin aangegeven wordt 

dat er in organisaties grote behoefte is aan 
het inzichtelijk maken van het resultaat van 
opleiden, trainen en coachen. We hadden echter 
op basis van onze ervaring meer weerstand 
en belemmerende factoren verwacht van 
de leerprofessionals. Ligt dat wellicht aan de 
organisaties die we hebben bevraagd (die 
hebben allemaal wel iets met cijfers)? Hadden 
we een ander beeld gekregen als we ook niet-
HRD’ers hadden geïnterviewd? (Je kunt als 
vakgenoot toch niet tegen zichtbaar resultaat zijn 
van je inspanning?) 

We zien in de praktijk om ons heen de 
worsteling om het rendement inzichtelijk te 
maken. Waarom, vragen we ons af? Wat 
belemmert om te meten? Is het de investering? 
Eant ook hier geldt dat de kost voor de baat 
uit gaat. Is transparantie bedreigend? Want 
het resultaat kan zomaar zijn dat je investering 
niet rendeert. Wij hebben zo één-twee-drie 
de antwoorden niet. Wel hopen wij dat er in 
ons vakgebied een intrinsieke wil is om ons (al 
doende) verder te ontwikkelen op dit punt en 
de dialoog met elkaar, en vooral met de klant, 
te voeren. Hierbij leiden meerdere wegen 
(methoden, instrumenten) naar Rome. Welke 
weg de beste is zal afhangen van de eisen die je 
stelt. Laten we het vooral over het doel hebben, 
het aantonen dat leren een investering is die 
aantoonbaar rendeert. ■

1Marktmonitor Opleidingen, een onderzoek dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd 
door Blauw Research bv in opdracht van VETRON, de Vereniging van Trainings- en 
opleidingsbureaus die zich richten op de zakelijke markt. Blauw ondervroeg in juli en augustus 
2012 414 personen die binnen organisaties groter dan 50 medewerkers verantwoordelijk zijn 
voor de inkoop van trainingen, opleidingen en coaching. Deze respondentengroep bevatte 
zowel leidinggevenden, als HR-managers, inkopers en directieleden.

Jolanda Botke is zelfstandig adviseur (www.pelikaan-
advies.nl) en is als adviseur op het gebied van leren en 
resultaatgericht ontwikkelen verbonden aan Navigator 
(www.navigator.nl).

Stephan Obdeijn werkt als senior hrd-adviseur bij EMC 
(www.emcperformance.nl) en is specialist in het zicht-
baar maken van resultaten van leer- en ontwikkelingsac-
tiviteiten.

In de week van 26 november waren Jack en Patti Phillips in Nederland ter gelegenheid van de presentatie 
het boek ‘de Waarde van Leren’, dat ze schreven samen met rick de rijk en Klaas Toes.


