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DE ANALYST WORKSHEET 
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WHAT’S THE CASE?
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CASUS

Een groot ziekenhuis heeft een plan opgesteld om in eind 2020 als beste ziekenhuis van de regio te worden 
gewaardeerd. Om dat te bereiken heeft het ziekenhuis enkele organisatiedoelen opgesteld. 
Eén van de doelen luidt als volgt: ‘Reductie van het aantal klachten met minimaal 10%’. 

Om een bijdrage aan dit organisatiedoel te leveren, heeft de L&D afdeling een leerinterventie ontwikkeld.
Na de leerinterventie is er een afname van klachten geconstateerd. Het MT heeft echter gevraagd om aanvullende 
informatie. Zij zijn benieuwd wat de leerinterventie heeft bijgedragen, gegeven het feit dat er waarschijnlijk ook andere 
factoren invloed gehad hebben gehad op deze reductie.

Onderstaande gegevens zijn bekend:
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Meting voor de leerinterventie Meting na de leerinterventie

Aantal (productivity) 1000 800

Geldwaarde (profitability) €500.000 (€500,- per klacht) €400.000



5 STAPPEN
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1. Vind de juiste personen

2. Bepaal andere factoren

3. Waardeer de factoren

4. Bepaal de onzekerheid

5. Stel de bijdrage vast



STAP 1: VIND DE JUISTE PERSONEN

Welke personen/functies in de organisatie hebben een goed beeld op het te realiseren 
organisatiedoel?
‘Reductie van het aantal klachten met minimaal 10%’

Bijvoorbeeld:
• Financiën
• Kwaliteit
• Verantwoordelijk lijnmanagement

In teams van 4 vormen jullie de 'juiste personen'
Zet de namen op de gezamelijke Worksheet
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STAP 2: BEPAAL ANDERE FACTOREN

Welke factoren kunnen (naast de leerinterventie) van invloed zijn geweest op de reductie van het 
aantal klachten?

Denk hierbij aan:

• Personele wijzigingen

• Toepassen van (nieuwe) technologie

• Wijzigingen in beleid, procedures en werkwijzen

• Verandering in beloning

• Externe factoren (bijvoorbeeld verandering in wetgeving)

• ……

* Bron: CEB (Corporate Executive Board)

Bespreek met elkaar wat mogelijke andere factoren zijn. 

Vul de uitkomst van de groep in op de gezamenlijke Worksheet.
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STAP 3: WAARDEER DE FACTOREN

Waardeer onafhankelijk van elkaar de bijdrage van
de factoren en breng die bij elkaar op de Worksheet.

• Verdeel individueel 100% over de factoren.
• Zet deze op de gezamenlijke Worksheet
• Bereken het gemiddelde per factor.

Lastig?
Doe eerst: Hoog – Gemiddeld – Laag
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STAP 4: BEPAAL DE ONZEKERHEID

Bepaal, op een schaal van 0% tot 100%, met elkaar hoe zeker jullie zijn van de gemaakte 
inschatting.

Bijvoorbeeld
We zijn voor 65%* zeker dat deze bijdragen goed zijn toegewezen.

* Op basis van jarenlang onderzoek (CEB) is 65% een gemiddeld percentage voor de schatting 
van de zekerheid.
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STAP 5: STEL DE BIJDRAGE VAST

Bereken wat de bijdrage van de leerinterventie aan de realisatie van de organisatiedoelstelling 
is geweest.

Gegeven: kosten van de leerinterventie 10.000 euro

Bereken tot slot de ‘ROI’:  geldwaarde tot te wijzen – kosten van de leerinterventie
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Aantal toe te wijzen Verandering aantal klachten x bijdrage percentage leerinterventie x 
inschattingspercentage

Geldwaarde toe te wijzen Verandering geldwaarde x bijdrage percentage leerinterventie x 
inschattingspercentage



STAP 5: STEL DE BIJDRAGE VAST - ANTWOORD

Bereken wat de bijdrage van de leerinterventie aan de realisatie van de organisatiedoelstelling 
is geweest.

Gegeven: kosten van de leerinterventie =  10.000 euro

‘ROI’:  14.950,- -/- 10.000,- = 4.950,-
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Aantal toe te wijzen = 30 klachten 200 * 0,23 * 0,65

Geldwaarde toe te wijzen = 14.950,- 100.000,- * 0,23 * 0,65



EN NU VERDER.....

• Wat is voor jou de 
belangrijkste lesson learned?

• Welke vraag zou jij nog 
beantwoord willen hebben?


