
Masies Learning 2018 – 
Evalueer vooruit in plaats van achteruit
Lessons Learned over Data & Measurement

Van 4 tot en met 7 november heb ik, samen met 50 Nederlandse HRD colle-
ga’s, aan Masies Learning 2018 deelgenomen. Dit jaar met een specifieke focus 
op trends en ontwikkelingen op het gebied van Data & Measurement.
In deze blog deel ik mijn bevindingen en lessons learned. 
Benieuwd naar meer? Neem dan contact me op.

Dag 1

Masies Learning begon voor de Nederlandse groep op zondagochtend. En het 
eerste, vrij vertaalde,  inzicht kwam van Bob Mosher.  Evalueren op de levels 1 
en 2 (Kirkpatrick) heeft wel zin, maar geeft geen inzicht in performance en busi-
ness resultaten, omdat het niet in de workflow plaatsvindt. 

Elliot Masie gaf ons mee dat medewerkers niet zondermeer naar school of naar 
een training willen. Dit moet bijdragen aan hun loopbaan een nieuwe of an-
dere baan met meer perspectief. Om dit te bereiken willen ze meer feedback 
dan dat ze nu krijgen, mogelijkheden om fouten te maken en zoeken ze meer 
uitdaging. Medewerkers nemen meer en meer eigenaarschap voor hun eigen 
ontwikkeling.

Cruciaal is dat medewerkers over de juiste informatie beschikken over hun 
eigen prestaties en wat nodig is om verder te ontwikkelen. Beschikbare infor-
matie filteren medewerkers vaal zelf op wat zij voor hun werk en ontwikkeling 
nodig hebben. Informatie die we vaak vanuit de organisaties nu te weinig (kun-
nen) bieden en als we het kunnen bieden niet altijd even actueel. Hierdoor, 
en omdat medewerkers zelf wel over allerlei andere bronnen beschikken (via 
Internet, TouTube etc.) vertrouwen medewerkers deze informatie tot op zekere 
hoogte. 

‘Evaluatie op level 1 en 2 draagt niets bij aan inzicht op performance 
en business resultaten’ (Bob Mosher)

‘An organization’s ability to learn, and translate that learning into 
action rapidly, is the ultimate competitive advantage’ (Jack Welch)
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Te lezen
Big Learning Data - Elliot Masie

Een mooi voorbeeld hoe het wel kan gaf Nicole Cullen van Colgate – Palmolive. 
De introductie van Performance Support in het productieproces heeft direct 
een aantoonbaar bijgedragen aan betere resultaten.
Sara Chizzo (Performitiv) gaf op basis van deze quote vervolgens een aantal 
belangrijke elementen voor het proces om tot deze data te komen:Link impact 
metingen aan business outcomes;

• Laat de data uit de werkprocessen komen met weinig en simpele admi-
nistratie en maak gebruik van werkplek automisering waar mogelijk om op 
actuele data te kunnen reageren/werken;

• Maak gebruik van Artifi cial Intelligence voor voorspellende metingen;
• Baseer impact metingen op toegepast wetenschappelijke methodes;
• Gebruik een bewezen methode voor continu verbeteren;
• Voer impact metingen op alle leer methodes die je toepast.

Door dit te doen ontstaan betrouwbare overzichten en  scorecards en een meer 
eff ectieve samenwerking met stakeholders. En creëer je meer toegevoegde 
waarde voor L&D, medewerkers, leidinggevenden, klanten en aandeelhouders.

Jan Rijken (Cross Knowledge) en Nick van Dam (McKinsey) gaven vervolgens 
drie kritieke vaardigheden voor L&D in dit te kunnen:

• Zit dicht op de business en spreek hun taal;
• Begrijp en wees vaardig in het gebruik van technologie;
• Zorg voor goede kennis van en inzicht in (learning) analytics.

Big Learning Data - Elliot Masie



Dag 2

De tweede dag begon voor mij in een sessie met Kathy Tague (Guardian). In deze sessie 
nam ze ons mee in de ontwikkeling van een Data en Measurement Strategy voor een leer-
traject. Deze bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Focus in het ontwerp op de belangrijkste prestaties 
Verbind in het ontwerpproces van het leertraject leren al aan de belangrijkste organisatiere-
sultaten. Stel vast welke meetmethodes en informatiebronnen voor de organisatie betrouw-
baar en betekenisvol zijn en hoe je deze op een eenvoudige manier beschikbaar krijgt of 
kunt maken.

Stap 2: Bouw een business case
Stel een business case op door belangrijke data te selecteren en te identifi ceren. Volg deze 
data en/of bouw systemen om deze te volgen. Wees niet bang hierbij een forecast te geven 
voor een langere periode. Herken tijdens het opstellen van de business case de ‘best pres-
teerders’ en waardeer hen ook.

Stap 3: Interpreteer de data
Het juist interpreteren van de data is cruciaal. Maak hierbij gebruik van de data experts in je 
organisatie (bijvoorbeeld Finance & Control, de kwaliteitsafdeling etc.). Graaf naar onderlig-
gende verklaringen als gegevens positief of negatief verrassend zijn. Benader alle gegevens 
op een zo wetenschappelijk mogelijke manier en combineer kwantitatieve met kwalitatieve 
data. Formuleer resultaten op een dusdanige manier dat er acties aan te verbinden zijn.

Stap 4: Stap over je angst voor getallen 
Heb je om dit te kunnen een data analist in dienst nodig? Needat niet, maar ontwikkel wel 
(een aantal) professionals in het L&D team. Zorg dat ze in staat zijn de juiste vragen te stellen 
en dat ze zich ontwikkelen tot gesprekpartner van de afdelingen met de gegevens en lijn-
management.

Te lezen
The Six Disciplines of Breakthrough Learning
How to Turn Training & Development into Business Results
Roy VH Pollock, Andrew McK. Jeff erson, Calhoun W. Wick

Te bekijken
Introducing the 6Ds: The Six Disciplines of Breakthrough Learning

‘Never claim Victory, Give evidence’ 
(Kathy Tague – Guardian)

‘You can’t manage what you don’t measure’
(Peter Drucker)



In de tweede sessie van de dag namen Sarah Lindsess en Candy Haynes van PWC 
ons mee in de journey die zij hebben gemaakt. De pay-off  die ze gebruikten was dat 
learning analytics belangrijk zijn als je inzicht vanuit data kan creëren op basis waar-
van je ook concrete acties kunt nemen. Ook adviseren ze klein te starten vanuit de 
BAU (Business As Usual) en op basis van resultaten steeds dieper te gaan en verder te 
groeien. Dit kan meerdere jaren doorlooptijd vragen.

En om van data naar inzichten en concrete acties te komen adviseren ze te beginnen 
met zoveel mogelijk data en een business vraag die een antwoord nodig heeft. Start 
met een experiment en zorg dat je dit experiment doet met collega’s of klanten die 
een actiegerichte mindset hebben. En kijk in het experiment naar patronen, gebruik 
control groepen en cohorten waar het kan, zoek naar aanvullende data  en werk vanuit 
door de business geformuleerde KPI’s.

Noot
Hou in gebruik en rapporteren van data rekening met GDPR / AVG.

Vervolgens ben ik bij een interview geweest van Ellie Bartani (CLO Walmart). Net als 
McDonalds  en Starbucks investeert Walmart veel in scholings- en ontwikkelingsmo-
gelijkheden van medewerkers die tot dan toe weinig perspectief hadden. Op dit mo-
ment zitten bij Walmart in de VS ongeveer 7000 medewerkers in dit programma.

Hele mooie initiatieven, maar wel met een duidelijke organisatiedoelstelling. Voor veel 
medewerkers is dit hun eerste baan en deelnemers aan het programma blijven ge-
middeld, mede door het programma, langer werken bij Walmart.  Daarnaast hebben ze 
kunnen vaststellen dat Walmart door het programma een aantrekkelijker werkgever is 
en dat het makkelijker is om nieuwe medewerkers te werven. Een mooie combinatie 
van maatschappelijke betrokkenheid met ook duidelijke voordelen voor de organisatie. 

En … door actief op zoek te gaan naar de data in de organisatie hebben ze ook kun-
nen aantonen in cijfers (duur arbeidscontract, ziekteverzuim, werving & selectiecijfers) 
dat de investering in het programma het ook meer dan waard was. Een parallel voor 
een vergelijkbaar programma bij Starbucks was dat 20% van de nieuwe medewerkers 
mede solliciteerde vanwege het programma.



Dag 3

Op de derde dag werd ik even hard wakker geschud door Richard Calutta (MA-
SIE Learning Innovations)  en Paul Jesukiewicz  (OPM) in een Learning Data Ana-
lytics Q&A sessie.
 
Hun stelling:
De standaard evaluatieformulieren (ook die wij en veel organisaties zien ge-
bruiken) zijn waardeloos, want ze dragen niet bij aan learning impact laat staan 
business impact. Als we de evaluatiedata hebben, is het namelijk vaak al te laat. 
Om beter te kunnen presteren is zoveel als mogelijk real time data nodig. Evalu-
atiegegevens zijn bruikbaar als je er ook direct wat mee kan doen en een actie/
besluit op kan nemen voor toekomstige/vervolgactie. Kijk eens naar je evalua-
tierapporten en verslagen; hoeveel vertellen uitsluitend hoe we het in het verle-
den hebben gedaan. 

Een paar voorbeelden van toepassing van data die actie/toekomstgericht zijn:
je laat zien wat je met data zou willen doenJe wilt niet laten zien wat iemand 
heeft gedaan (bv gekochte producten/trainingen), maar wat ik zou moeten 
doen: Een paar voorbeelden

• Netflix en Amazon: Gebruiken data verbeteren om de beleving van de deel-
nemers te verbeteren en je advies te geven over passende films en boeken;

• Sporthorloges: Gebruiken data om iemand in beweging te brengen en ge-
drag te veranderen.

• En het is niet interessant om te laten zien wat je hebt gegeten of dat je niet 
bewogen hebt;  Dat weet je al.

• Dashboards in autos geven tips over energiezuinig rijden.

Dat zou met evaluatiedata van leer- en ontwikkelactiviteiten toch ook moeten 
kunnen. Op basis van business data gericht advies ontvangen over gerichte leer- 

Data is the trigger to improve design’ 
(Richard Calutta – Masie Learning Innovation)’

‘Evalueer vooruit in plaats van achteruit’ 
(Stephan Obdeijn – EMC)

“xAPI is de Twitterfeed van je learning” 
(Paul Jesukiewicz – OPM)

50% van de vragenlijst zou interessant moeten zijn 
voor externe stakeholders (onbekende deelnemer)



en ontwikkelactiviteiten die jou helpen je werk beter te doen.

Over xAPI en andere technologische ontwikkelingen
Een tweede opschud actie was het statement dat LMS-en en LRS-en(Learning Record 
Stores) geen Big Data zijn en ook niet gericht op performance verbetering. 

Koppel Learning Data aan Business/Performance Systemen en Data en dan creëer Digital 
Employer Records. Met technieken als xAPI is dit inmiddels steeds beter mogelijk, maar 
we staan nog wel aan het begin. En de boodschap is ook dat je zoveel data niet nodig 
hebt en ook niet hoeft te wachten. Voorbeeld is Amazon die in de basis alleen je per-
soonsgegevens nodig heeft om te bestellen en weet wat je besteld hebt. Dat gebruiken 
ze vervolgens slim voor aanbevelingen.
  
Punt van aandacht zorg is hierbij wel wat je met de data doet en kan. Wat doe je met data 
uit individuele performance records uit bijvoorbeeld de P-cyclus die veel organisaties 
hebben.
Wat leg je wel/niet vast? En in deze ontwikkeling is nog te weinig aandacht voor andere 
mogelijkheden voor ontwikkeling zoals bijvoorbeeld het lezen van boek, bijdragen aan 
vakgroep, beroepsvereniging etc.
 
En gaat Blockchain technologie hier een oplossing voor bieden? Zou kunnen maar een 
goede definitie van de data is een eerste vereiste om dit op grote schaal mogelijk te ma-
ken. En die is er nog niet.

Steve Engelhard van John Deere Power Systems verzorgde de laatste workshop van de 
dag die ik heb bijgewoond. En hij verraste me op een heel andere manier. Dit verslag van 
Masies mag wellicht suggereren dat in de VS organisaties als veel verder zijn met evalua-
tie, data en measurement, maar de praktijk is veel diverser. 
Steve nam ons mee in de slag die ze hebben gemaakt om evaluatie binnen hun organi-
satie op te zetten. Nog heel basic, maar mooi om te zien dat de eerste stap die ze hebben 
gemaakt ook al inzichten heft opgeleverd waarmee ze hun opleidingsaanbod kunnen 
verbeteren. Niet zo innovatief, maar wel een bevestiging dat dit soort processen stap voor 
stap gaan; ieder jaar weer een stukje beter en verder. 



Dag 4

Op de laatste dag was er nog één workshop rond het thema Data & Measurement door 
Graham Johnston en Jenna Levy van Deloitte. Onder de titel ‘Maximizing the Impact of 
Learning& Development’ namen ze ons mee hoe je als interne L&D afdeling impact kan 
hebben en realiseren. 

En dat zit dan op de volgende punten:
• Aansluiten op de business in het algemeen en de belangrijkste organisatie thema’s
• Innovatief zijn, creatief om nieuwe aanpakken te onderzoeken gericht om beter te 

presteren
• Effectief zijn gericht op kwalitatief hoogwaardige oplossingen gericht op leren  en ver-

beteren van performance
• Efficiënte oplossingen, zodat budget en middelen aan de juiste activiteiten worden 

besteed.

Voor het eerst werd ook ‘Mindset’ genoemd als belangrijke randvoorwaarde om een im-
pactvolle L&D afdeling te realiseren. Hebben de collega’s in het L&D team de juiste mind-
set om business- en resultaatgericht te denken en te werken? Om dit te realiseren geven 
ze aan dat de volgende aandachtspunten hiervoor essentieel zijn:

• Integreren van ‘impact’ in de werkwijze en proces van L&D;
• Ontwerpen zijn altijd (business) resultaat gericht;
• Manage verwachtingen en eigenaarschap bij de business en wees als L&D ook aan-

spreekbaar op datgene dat jij bijdraagt;
• Zorg voor voldoende middelen en begeleiding in het L&D team;
• Werk aan gewenst gedrag en discipline. 
• En hoe krijg je de juiste mindset? Laat de klant het zeggen en benader het werk voor 

je team ook als een Performance Management Vraag. Denk en werk op deze manier 
vanaf dat je een vraag van een klant krijgt en niet als retrospective.

Ook in  deze workshop kwam het verzamelen van data terug en ook hier de boodschap 
dat de uitdaging er niet in zit data te krijgen en te verzamelen, maar vooral wat je er vervol-
gens (zinvol) mee kan doen. De vraag welke data zinvol is, bepaal je als onderdeel van de 
eerste stappen als er een vraag binnenkomt.

En last but not least gaven ze een hele eenvoudige tip om te werken aan de mindset voor 
zowel de business als L&D. Pas je evaluatieformulier aan. Begin met de vragen die er echt 
toe doen, dus over impact op de business. En stel vragen over de perceptie, trainer etc. 
aan het eind…. of helemaal niet.
Of een ander perspectief vanuit de eerder genoemde Q&A sessie: minimaal 50% van de 
vragenlijst zou interessant moeten zijn voor externe (niet L&D) stakeholders. 

Richt je evaluatieformulier in op volgorde van 
belangrijkheid. Waar gaat het echt om? 

(Stephan Obdeijn)


