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Het zichtbaar maken van de bijdrage van leren en ontwikkelen aan de 
organisatiedoelen is een issue in veel organisaties. Een aantal organisaties 
vraagt expliciet naar de toegevoegde waarde van leer- en ontwikkelinterventies. 
Tegelijkertijd vinden veel hrd-professionals het lastig om hier concreet invulling aan 
te geven. Vanuit de gedachte dat je samen meer weet dan alleen, is in juni 2015 door 
NS, Achmea, ABN-AMRO en EMC een rondetafelbijeenkomst georganiseerd over 
businessgericht ontwikkelen en leren. Oftewel, hoe sluiten leren en ontwikkelen zo 
goed mogelijk en aantoonbaar aan op de organisatiedoelstellingen.

■ Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch

Businessgericht leren 
en ontwikkelen

■ Stephan Obdeijn

In gesprek met hrd-professionals over het rendement van leren
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De gesprekspartners aan de ronde tafel 
kwamen uit organisaties met meer dan 
vijfduizend medewerkers, in de verwachting 
dat vraagstukken vergelijkbaar en herkenbaar 
zijn voor de deelnemers. Deelnemers waren 
ABN-AMRO (Margot van Keulen en Metteke 
Lubberts), Achmea (Rosalie Kraijenbrink en 
Marloes Aarden), NS (Evelyn van Asselt en 
Eveline van Rossum), Stork (Muriel Thüring), 
ministerie van Buitenlandse Zaken (Sarah 
Brantjes), UWV (Alex Mesman) en EMC 
(Marieke van Oorschot en Stephan Obdeijn). 
Een mooie diversiteit aan organisaties!

Dilemma’s
Als snel ligt een aantal dilemma’s op tafel:
• In een grote organisatie merk je 

vaak niets/weinig van de bijdrage 
van leren en ontwikkelen aan de 
organisatiedoelstellingen. Waarom zou je 
aan het zichtbaar maken van die bijdrage 
tijd en energie besteden?

• We moeten nog heel wat doen aan het 
positioneren van leren en ontwikkelen in 
een organisatie. Hrd zit vaak ‘drie hoog 
achter’ in een organisatie als onderdeel 
van hr. Vragen komen niet rechtstreeks 
bij hrd en als ze komen, zijn ze voor een 
groot deel al ingevuld (solutioneering). 
Zijn we wel in de positie om met de 
business in gesprek te gaan over de 
businessneeds?

• We hebben veel te maken met verplichte 
opleidingen, bijvoorbeeld in het kader 
van veiligheid en (financiële) wet- en 
regelgeving (licence to operate). Wat 
heeft het voor zin om van dit soort 
opleidingen het rendement vast te 
stellen?

• Is het voor een interne consultant lastiger 
de bijdrage van leren en ontwikkelen te 
benoemen of te vragen dan voor een 
externe consultant?

Kortom, gespreksstof genoeg!

Positionering van hrd: ‘hot issue’
In de rondetafelsessie is de positionering 
van hrd binnen hr en de business een steeds 
terugkerende rode draad. Een belangrijke 
constatering is dat je zelf het heft in handen 
moet nemen om hier stappen in te maken. Dit 
is hierna verder uitgewerkt.

Positionering binnen hr
Veel leer- en ontwikkelvraagstukken komen via 
hr-collega’s (bijvoorbeeld hr-businesspartners) 
bij de hrd-professionals. De ervaring is dat 
deze vraagstukken vaak geformuleerd zijn 
in oplossingen of behoefte en minder vaak 
in doelen (wat is de gewenste performance 
nu en wat zou de performance na het traject 
moeten zijn?). Ook de vraag welke bijdrage 
leren en ontwikkelen leveren aan het oplossen 
van een performanceprobleem, zien we weinig 
gesteld. Het uitwerken van een vraagstuk 
vraagt tijd en ruimte aan het begin van een 
traject. Die lijkt er vaak niet te zijn, maar is 
eigenlijk wel nodig om te kunnen leveren waar 
de business ook echt wat aan heeft. 

Aan de andere kant biedt de positionering 
binnen hr ook goede mogelijkheden om aan 
te sluiten op vragen uit de business. Is er 
een medewerkerstevredenheidsonderzoek? 
Zijn de resultaten van een vlootschouw of 
van talentscans beschikbaar, die duiden op 
een mogelijk performanceprobleem? Duurt 
het bijvoorbeeld te lang voordat nieuwe 
medewerkers inzetbaar zijn (time to produce)? 
Dan zou een beter inwerktraject mogelijk 
een bijdrage kunnen leveren. Binnen hr is 
vaak al veel informatie beschikbaar die het 
mogelijk maakt goed aan te sluiten op de 
businessneeds.

Positionering in de business
Voor de business is hrd niet altijd even 
zichtbaar en vice versa. Als het niet duidelijk is 
wie uit de business om welke (performance)
verbetering vraagt, leg dan rechtstreeks 
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betrokkenen bij een leer-en ontwikkeltraject, 
zowel de opdrachtgever, de deelnemer, hrd 
en eventuele ingeschakelde leveranciers. 
Er zijn genoeg voorbeelden waar het wel 
lukt om een zichtbare bijdrage aan de 
organisatiedoelstellingen te realiseren (zie 
kader).

Voorbeeld 1: het binden van bezorgers
Een logistieke organisatie bezorgt huis 
aan huis reclamefolders. De bezorging 
gebeurt vooral door middelbare scholieren. 
De organisatie had een knelpunt: de 
gemiddelde bezorger werkt ongeveer 
negen maanden voor het bedrijf en kiest 
dan voor een andere bijbaan. Aangezien er 
geen opzegtermijn is, kwam het te vaak 
voor dat bezorgers hun baan beëindigden 
zonder dat er direct een vervanger was. 
Het bezorgen van de folders moest wel 
doorgaan en daarvoor moest de organisatie 
een veel duurdere bezorger inlenen. Dit 
kostte naast veel tijd, ook veel geld. 

Na een analyse van dit knelpunt, kwam 
de organisatie tot de conclusie dat ze een 
bezorger die opzegt eigenlijk nog vier 
weken aan zich wilde binden. Deze periode 
zal voldoende zijn om een vervanger te 
werven. Ook is het inlenen van een dure 
kracht dan niet nodig. De analyse leverde 
verder op dat de medewerker die het 
directe (meestal telefonische) contact 
had met de bezorgers de meeste invloed 
zou kunnen uitoefenen. Het bedrijf startte 
vervolgens een intensieve begeleiding van 
deze medewerkers, om ze de vaardigheden 
aan te leren de bezorgers ‘te verleiden’ om 
nog enkele weken door te gaan. 

Voorbeeld 2: storytelling
Een hrd-professional krijgt de vraag voor 
een training storytelling. De managers 

contact met de business en stel de vraag naar 
de waarde die het leertraject moet opleveren. 
Haak aan op informatie en gegevens die er 
al zijn in een organisatie. Leg contact met 
het lijnmanagement, finance & control, de 
hr-analyticsafdeling of andere afdelingen, die 
beschikken over feiten en cijfers en krijg de 
echte oorzaak voor het performanceprobleem 
boven tafel. Er zijn vaak gegevens genoeg!

Als je weet wat er in de business speelt, de 
taal van de business begrijpt en ook over 
de business mee kunt praten, heeft het 
directe contact met de business vaak een 
verrassend effect. De business gaat je als 
serieuze gesprekspartner zien en stelt je in de 
gelegenheid een bijdrage aan de oplossing van 
een performanceprobleem te leveren. 

Neem het heft in eigen handen
Conclusie is wel dat afwachten en het je laten 
gebeuren als hrd’er niet werken als je een 
bijdrage wilt leveren aan het oplossen van een 
performanceprobleem. Neem het heft in eigen 
handen, zowel naar je hr-collega’s als naar de 
business toe. Dit vraagt consultancyskills van 
de hrd’er, lef om (door) te vragen en flexibiliteit 
om mee te buigen waar nodig. Leer- en 
ontwikkelpunten voor hrd-business?

Wat werkt?
Aan de ronde tafel kwamen we tot de 
conclusie dat het voor hrd lastig en moeilijk 
is een zichtbare bijdrage te leveren aan de 
organisatiedoelstellingen. We hebben als 
hrd’ers niet echt de positie hiervoor en krijgen 
niet altijd de gelegenheid. De business komt 
niet vanzelf naar hrd, we moeten hier zelf veel 
tijd en energie in steken en dat is niet altijd 
eenvoudig. Maar de conclusie was ook dat 
het (hrd-) hart sneller klopt als we door leren 
en ontwikkelen een performanceprobleem 
in de business oplossen. Ook leidt het 
oplossen van een businessprobleem tot 
een hogere intrinsieke motivatie van alle 
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hebben namelijk te weinig visie en geven 
onvoldoende richting. Als ze de training 
hebben gevolgd, zo is de verwachting, dan 
kunnen ze dat wel. De opdrachtgever heeft 
ook al gekeken naar de omvang van de 
trainingen. Deze is drie dagen voor zeven 
personen zijn €21.000,-.

De hrd’er is in gesprek gegaan met de 
managers. Wat bleek: de managers zijn druk 
met de dagelijkse organisatie en hebben 
weinig tot geen tijd om de strategie en de 
communicatie met elkaar te bespreken. 
Een training zelf lost het probleem voor 
de managers niet op. De oplossing zat 
in een verandering in het overleg. Naast 
de gewone mt-vergaderingen werd een 
specifiek strategisch mt ingelast, waarin 
de strategie en de wijze van communicatie 
(gemeenschappelijke taal) werden 
besproken. Daarnaast is voor vier uur 
expertise ingehuurd om structuur in het 
verhaal aan te brengen en tips en trucs 
te geven voor de communicatie. Kosten? 
Minder dan  €1.000,-.

Tips uit de organisaties 
Het mooie van met meerdere organisaties aan 
tafel te zitten, is het delen van ervaringen en 

dat er veel tips over tafel komen. Een aantal tips 
uit de rondetafelsessie hebben we op een rijtje 
gezet.

Samen met hr-businesspartners naar de 
business
De ervaring van de deelnemers is dat het werkt 
om proactief te zijn naar je hr-businesspartner 
en om (samen) naar de business te gaan. 
Inspireer, faciliteer en stimuleer (zie figuur 1).

Gebruik uitvragen en aanbestedingstrajecten
Een andere tip is om in uitvragen en 
aanbestedingen bij externe leveranciers 
de eis op te nemen dat zij samen met de 
opdrachtgevers een evaluatie- of effectmeting 
uitvoeren. De inspanning voor de evaluatie kun 
je differentiëren naar de aard en omvang van de 
opdracht, bijvoorbeeld:
• opdracht groter dan €€100.000,-: minimaal 

een evaluatie op niveau 3 en 4 (Kirkpatrick);
• opdracht lager dan €€50.000,- minimaal 

niveau 1 en 2.
Door deze eisen op te nemen dwing je af dat 
betrokken partijen vooraf kritischer kijken naar 
het gewenste effect en heb je achteraf ook 
de gegevens tot je beschikking voor verdere 
verbetering.

Blijf in gesprek! 

Inspireren Bespreek concrete cases
- Hoe blijf je uit de opleidingsreflex?
- Hoe werkt (performance) support op de werkplek?
- Wat zijn (verrassende) alternatieven voor het aanleren van nieuwe 

vaardigheden? 

Faciliteren - Kijk met elkaar mee in het werk.
- Kijk samen naar de belangrijkste tien vragen voor/uit de business.
- Kijk breder naar vragen uit de business dan alleen een leer- en 

ontwikkelvraag. Hanteer bijvoorbeeld het negenveldenmodel van 
Rummler voor een scherpe analyse van het echte probleem.

Stimuleren Ga samen op pad naar de business en waar het kan on the job.

Figuur 1. Voorbeelden van inspireren, faciliteren en stimuleren
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In gesprek zijn is al een interventie op zich! 
Werk aan de driehoek van opdrachtgever, 
hrd en leveranciers. Een gezamenlijke 
intake werkt als je de rolverdeling goed 
afspreekt. Organiseer structureel tussentijdse 
meetings met stakeholders en organiseer 
een evaluatie en besluitvorming over leer- en 
ontwikkelinterventies bij de opdrachtgever. En 
durf terug te komen op initiële afspraken als 
dat nodig is. Beter ten halve gekeerd dan …

Werk in kleine stappen en ga doen!
De waan van de dag en de druk om op te 
leveren zijn maar twee voorbeelden uit de 
praktijk waarin we als hrd-professionals 
werken. Niet de meest ideale situatie om 
ruimte te creëren voor goed voorwerk. De 
praktijk zal de komende jaren niet veel anders 
zijn. Daarom is het advies om vooral ook te 
gaan doen, te werken in kleine stappen en 
successen (hoe klein ook), te verzamelen en 
te laten zien binnen hr, maar vooral aan de 
business.

Stel de WHIDA-vraag
Hoe krijg ik in een multidisciplinair hr(d)-team 
(hr-business partner, recruitment, hrd) mijn 
eigen collega’s enthousiast voor een hoger 
plan in het denken in rendement van leren en 
ontwikkelen? Stel de WHIDA-vraag (Wat Heb 
Ik Daar Aan) met in het achterhoofd:
• Hoe belangrijk vinden we als hrd-afdeling 

Drs. Stephan Obdeijn is senior hrd-adviseur bij EMC Performance en 
specialist op het gebied van evaluatie en effectmeting. Daarnaast is hij 
voorzitter van de NVO2, het netwerk van de hrd-professional.

de activiteiten die we doen?
• Welke belangen heb je zelf als hrd-

professional? Bijvoorbeeld:
• bezig zijn met vragen die er echt toe 

doen;
• betere dienstverlening leveren;
• tevreden opdrachtgevers;
• minder tijd kwijt voor de 

ontwikkeling en uitvoering;
• successen in de business hebben 

uitstraling naar l&d.
Het met elkaar beantwoorden van de WHIDA-
vraag geeft richting in wat voor jou als hrd-
professional en jouw team echt belangrijk is.

Handschoen oppakken
Businessgericht leren en ontwikkelen. De 
verschillende organisaties, die aan deze ronde 
tafel hebben deelgenomen geven hier in 
meer en mindere mate invulling aan. De rode 
draad voor succes lijkt de positionering van 
hrd. Deze ronde tafel leidt wat ons betreft 
tot een duidelijk advies. Ga niet wachten en 
pak zelf de handschoen op om samen met 
hr en de business te werken aan leer- en 
ontwikkeloplossingen waar de business wat 
aan heeft. Ontwikkel binnen hrd het spreken 
van de taal in de business. Dit vraagt lef. Dit 
vraagt ambitie om de toegevoegde waarde van 
leren en ontwikkelen zichtbaar te maken. Dit 
vraagt om actie en doen, in kleine en zichtbare 
stappen. Op naar de volgende ronde tafel! ■


