
Effectmeting: zichtbaar resultaat

Organisaties investeren vaak veel tijd en geld 
in het trainen en opleiden van medewerkers. 
Maar wat levert dit nu eigenlijk op? Hoeveel 
extra omzet genereert u hiermee? In hoeverre 
verbetert de prestatie van de medewerker, 
team en uw bedrijf erdoor? Een inspanning 
leveren zonder te weten wat het verwachte 
effect is, roept vragen op. 

HR(D) afdelingen hebben te maken met 
een algemene roep om verantwoording 
van investeringen. Directie en management 
vragen steeds explicieter wat de 
(verwachte) toegevoegde waarde is van 
opleidinginspanningen. En bij gekrompen 
budgetten moeten HRD-managers 
verantwoorde keuzes maken.

Het is daarmee helder dat het in 
kaart brengen van het rendement van 
opleidingsactiviteiten nuttig en zelfs 
noodzakelijk is. Maar toch gebeurt het relatief 
weinig! Een van de redenen daarvoor is 
dat het als moeilijk wordt bestempeld. Om 
ondersteuning te bieden bij het meten en 
evalueren van opleidingsactiviteiten heeft 
EMC het effectmetingsplan ontwikkeld: een 
praktisch instrument om in vijf stappen tot 
zichtbaar resultaat te komen.

Hoe werkt het? 
Aan het begin van het project brengen wij 
met u in kaart hoe het effect en rendement 
van de gekozen interventie(s) is vast te 
stellen.
De vijf vragen van het effectmetingsplan 
vormen hiervoor de basis. 

Op basis hiervan maken we samen met u 
keuzes over de verdere uitvoering van de 
activiteiten en een inschatting van de kosten. 

De 5 vragen van het effectmetingsplan

1. Inhoud 
Wat is het gewenste effect?

 a. Voor de organisatie
 b. Van de interventie/activiteit

2. Niveau
 Op welk niveau heeft deze 

interventie effect?

3. Criteria
 Hoe is dit effect waarneembaar?

4. Methode
 Hoe is dit effect meetbaar?

5. Meetlat
 Wanneer ben je tevreden over het resultaat?



Wat levert het op?
De praktijk leert dat effectmeting het volgende oplevert:
•	 Een helder beeld van wat je wilt bereiken (gekoppeld aan 

organisatiedoelstellingen)
•	 Een interventie op maat voor de gewenste resultaten 
•	 Mogelijkheden voor tussentijdse bijsturing
•	 Vaststellen of de beoogde doelstelling/resultaten zijn bereikt 
•	 Gerichte informatie voor verdere verbetering van de interventie en 

focus op mogelijke vervolgacties
•	 Legitimatie van uw investering

Meer weten?
Als u meer wilt weten over zichtbare resultaten in het werk, effectmeting 
en evaluatie, neem dan contact op met:
Stephan Obdeijn (sobdeijn@emcperformance.nl, tel. 06-83201421) 
of ons kantoor.

EMC
Groenekanseweg 85
3737 AC Groenekan
Tel: 0346 217000

www.emcperformance.nl

“Goede handvatten die makkelijk toepasbaar zijn”

Mark Ray, 
Head of Learning & Development, PwC

“Het heeft ons richting klanten geweldig geholpen helder  
te krijgen wat ze van ons mogen verwachten.” 

Herman Morssinkhof,
Locatie directeur AOC Oost


