THEMA | OPLEIDEN

Van opleiden en trainen
naar leren en veranderen
Verandering is een noodzaak in onze samenleving. De meeste verandering levert positieve of negatieve stress op. Leren is voor mensen en
organisaties een prestatie op zich. Verkenning van het spanningsveld
tussen de verantwoordelijke partners voor leerprocessen in organisaties: het lijnmanagement en HRM. | Jan den Breejen
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Als we ervan uitgaan dat HRM-afdelingen
van grote organisaties in dit opzicht

Performance Gap Scan ®

representatief zijn voor de opleidings-

Focus op doelen: Balanced Scorecards
(Organisatie, Afdeling, Team, Individu)

functies van kleinere bedrijven, wordt
de prestatiebenadering nog nergens seri-

Behoeften en verwachtingen
van Klanten, Leveranciers, Financiers, Medewerkers en
Maatschappij

eus toegepast. Blijkbaar ziet men nog
niet dat opleiden een echte managementtool kan zijn, een succesfactor in
Perceptie van
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de concurrentiestrijd en een middel om

Verwachte prestaties

Ervaringen uit het
verleden

de organisatie te laten groeien en concurrerend te houden. Uit het onderzoek

Gap 5

blijkt overigens dat de ambitie om tot
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Waargenomen prestatie
Belanghebbenden

er wel degelijk is.
Organisatie
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Gap 3

mance gap-benadering – al sinds de

Gap 1

jaren zeventig en tachtig. Toen is de

Vertalen van percepties in doelen,
actieplannen, voorschriften,
taakstellingen en PI’s

human performance technology-benadering ontwikkeld door Gilbert en later verheeft Joseph Kessels in zijn boek

INK analyse

Succesvol Ontwerpen deze benadering
gebruikt. Zolang de bijdrage van HRD-

Gap 2

SWOT analyse

fijnd door Romiszowski. In Nederland

Perceptie van het management m.b.t. de
verwachte prestaties:
=>Strategisch kader

Na gap-analyse:
doel stellen
en effect toetsen
met de BSL/BSC

Marktonderzoek
KSF’s

interventies aan de prestatie van de
organisatie als geheel onduidelijk is, zal

Missie

ten tijde van economische teruggang en
Visie

sterkere concurrentie de HRM/HRD-afde-

Normen &
waarden

ling flink onder druk gezet worden om
het rendement van opleiden in termen
van prestaties helder te maken.

Figuur 1. Performance Gap Scan

Tijdens workshops Rendement van
Opleiden voor opleidingsfunctionarissen, P&O’ers en managers heb ik de
vraag gesteld: wat is de grootste barrière
om tot meer opleidingsrendement te
komen? De deelnemers konden punten
toekennen aan drie stellingen:
 De grootste barrière is het opleidingsinstituut.
 De grootste barrière is de HRM-functie.
 De grootste barrière is het management.

 De manager maakt geen tijd vrij voor
coaching.
 Bij de managers ontbreekt het bewustzijn over de eigen rol.
 Het management staat onverschillig
tegenover opleiden en trainen.
 De manager doet niet aan voor- en
nabespreking van de opleiding.
 Desinteresse, opleiden en trainen worden gedoogd maar niet gesteund.

te vinden is die opleidingsresultaten
continu meet in termen van ‘effecten op
de organisatie’, is een teken aan de
wand.
Uit onderzoek blijkt niet dat opleidingen veel rendement opleveren op de korte termijn en op unit- of afdelingsniveau.
En dat is natuurlijk juist wel het rendement waar een manager op zit te wachten.
Blijkbaar vinden managers opleiden en

Tijdens deze workshopdiscussies bleek
steeds dat het management opleiden en

De vraag naar rendement van opleiden is

trainen helemaal niet zo belangrijk en

trainen meestal niet serieus neemt en

blijkbaar een symptoom van een onder-

hebben ze daar – gezien vanuit hun

niet bereid is om er voldoende aandacht

liggend gebrek aan vertrouwen bij het

resultaatgerichte denken – gelijk in. De

en geld aan te besteden. Enkele typeren-

management dat opleiden en trainen

manager moet zich met zijn medewer-

de uitspraken van HRM-functionarissen:

substantieel bijdraagt aan de cijfermati-

kers richten op kritieke situaties en toe-

 Medewerkers worden naar opleidingen

ge doelstellingen waar zij op afgerekend

komstige problemen en kansen: perfor-

worden. Het feit dat er geen organisatie

mance gaps.

gestuurd om de verkeerde reden.
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Maslow

den van prestatiegericht opleiden. De

managers en medewerkers en honder-

Het probleem dat opleiden en formele

HRD-afdelingen kunnen hier een vrucht-

den organisaties. Dit is gebeurd onder

leerprocessen op de korte termijn te wei-

bare sleutelpositie innemen. Hiervoor

de merknamen Personal Performance

nig rendement opleveren, hangt samen

zijn verschillende mogelijkheden en

Methode (PPM) en Team Based Learning

met een ander probleem: weerstand bij

invalshoeken denkbaar.

(TBL). Met PPM en TBL werden en worden

veranderingen. Er is een hele bedrijfstak

 HRD-managers kunnen zich beter ver-

hoge opleidingsresultaten geboekt, met

ontstaan die zich bezighoudt met hoe

plaatsen in de denkwijze en de belan-

name op het vlak van prestatieverbete-

managers moeten omgaan met de weer-

gen van managers. Door zakelijk te

ring bij de organisaties van de cursisten.

standen die veranderingen oproepen.

denken en te communiceren over

Bij het PPM Procesmodel maakt de cur-

Weerstanden zijn een symptoom. Het is

opleiden – met de organisatieverbete-

sist een projectplan als examenstuk. Het

verstandiger om een paar stappen terug

ring als uitgangspunt – haken ze beter

leerproces zit zo in elkaar, dat zelfs een

te doen en te kijken waarom er zoveel

aan bij de manager. Bedrijfskundige

laagopgeleide cursist zonder projectma-

weerstanden ontstaan bij medewerkers.

bijscholing en het aantrekken van

tige ervaring in staat is zo’n plan te

bedrijfskundig geschoolde opleidings-

maken. Het plan wordt geschreven op

experts is nodig.

basis van een relevant probleem uit de

Als we onze maatschappij bekijken
aan de hand van de vijf opeenvolgende

eigen organisatie van de cursist. Zo

behoeftenniveaus van de piramide van

brengt de cursist de theorie nog tijdens

Maslow, blijkt dat de Nederlandse bevolking anno 2004 in de eerste vier niveaus

We doen er goed aan om

 niveau 1: basisbehoeften (eten, drin-

medewerkers zelf leer- en
veranderprojecten te laten
ontwikkelen onder begeleiding van een
performance consultant

 niveau 5: zelfverwerkelijking/zelfont-

gevolg van de projectplannen meestal
een veelvoud te zijn van de investering
in de opleiding.

plooiing: gebruik van de innerlijke
motivatie.

drukt blijken de kostenbesparingen of
verbeteringen binnen bedrijven als

sumptiegoederen, tweede woning, derde vakantie, mooie functietitels);

verwante apparatuur kunnen worden
ingevoerd. In financiële termen uitge-

eniging, club, café);
 niveau 4: status en respect (luxe con-

opnieuw worden ingericht of waarin
wordt beschreven hoe barcodes en aan-

ringen, openbare orde);
 niveau 3: geborgenheid (relatie, ver-

ment bijvoorbeeld, maken cursisten projectplannen waarbij hele magazijnen

ken, slapen, seks);
 niveau 2: veiligheid (woning, verzeke-

zijn opleiding in de praktijk.
Bij een opleiding logistiek manage-

voorzien is:

 Anderzijds kunnen HRD-managers

De nieuwe aanpak is inzetbaar voor

passende leeractiviteiten aanreiken.

iedere opleiding en training en in iedere

En toch voelen we ons vaak niet gelukkig

Het rendement voor de organisatie

organisatie. Er is eigenlijk maar één

in ons werk. Persoonlijke ontwikkeling: er

moet als het ware van de opleiding

voorwaarde, namelijk dat het onderwerp

zijn nog nooit zo veel boeken gelezen,

afspatten. Dat is terug te zien in de

van de opleiding een duidelijke rol

tests gedaan en trainingen gevolgd als nu.

inhoud en de methoden die in de

speelt in de organisatie. De cursist die

We zijn toe aan niveau 5. Maar op de werk-

opleiding naar voren komen.

een opleiding magazijnmanagement

plek is onze vrijheid om onze talenten te

 De beste reclame voor een opleiding is

volgt, terwijl hij niet in een distributie-

ontwikkelen beperkt. Wanneer managers

nog altijd de ondervinding. De

centrum werkt, zal moeite hebben om

zelf oplossingen bedenken en consultants

manager moet merken dat opleiding

deze formule te volgen.

snel een plan van aanpak laten schrijven

de organisatie direct ten goede komt.

om deze te implementeren, voelen we dit

Aan dit gevoel, deze ervaring moet al

als een ontkenning van onze talenten en

gewerkt worden voordat de opleiding
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de behoefte om die in te zetten. Vandaar

goed en wel is gestart.

Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk uit zijn bin-

die weerstand! We doen er goed aan om
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nenkort te verschijnen boek Rendement van Opleiden. Een

medewerkers zelf leer- en veranderprojec-

Het is wel duidelijk: de formule die pres-

resultaatgerichte aanpak met de Balance Scorecard

ten te laten ontwikkelen onder begeleiding

tatieverbetering voor organisaties kan

Leerrendement, Uitgeverij Thema, 2004,

van een performance consultant. Dat kan

afdwingen, heeft de toekomst. Want uit-

ISBN ISBN 90 5871 274 5.

met prestatiegericht leren.

eindelijk gaat het om het resultaat. Het
PPM Procesmodel is zo’n formule. PPM is

Noten

Procesmodel

een alternatieve manier van leren, oplei-

1. E. Kwakman, B. Metz, B. Overduin, De performance-

In de praktijk blijkt dat managers onvol-

den en trainen die zeer succesvol is

benadering in Nederland, in: Management &

doende inzicht hebben in de mogelijkhe-

gebleken voor duizenden (aspirant-)
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