ROADMAP VOOR
LEARNING & DEVELOPMENT
in organisaties

VOOR HET OPZETTEN, ONTWIKKELEN EN
VERNIEUWEN VAN EEN STEVIGE BASIS VOOR
LEARNING & DEVELOPMENT

Inleiding
De functie van Learning & Development (L&D), ofwel het leren en ontwikkelen van mensen
in organisaties, kom je in allerlei verschijningsvormen tegen.
De organisatiecontext speelt hierbij een belangrijke rol:

Gaat het om een fabriek, een multi-national, MKB of Non-profit organisatie? Wat zijn de
kernactiviteiten? Wat is de klantbehoefte? Welke ontwikkelingen spelen er? Wie werken er?
Wat zijn hun gewoonten? Hoe wordt er gedacht over leren en ontwikkelen?
Een effectieve L&D functie vraagt maatwerk; iedere organisatie maakt eigen keuzes in visie,
vorm en uitvoering.
De kernvraag is hoe leren en ontwikkelen bijdraagt aan de koers van de organisatie. Vanuit
dit vertrekpunt sluit je aan bij wat er nodig is, nu én in de toekomst. Alleen zo ben je
ondersteunend aan de primaire taak van de organisatie.

Waarom deze Roadmap?
Het is nog niet zo gemakkelijk om vorm te geven aan dat maatwerk. Want waar begin je
eigenlijk? En hoe richt je het dan in?
Met deze Roadmap heb je een kompas in handen om de basis voor je L&D functie op te
zetten, te verbeteren en te vernieuwen.
Mijn praktische kennis en ervaring heb ik overzichtelijk voor je samengebracht. Hij is
beschikbaar als gratis download. Inclusief checklists, formats en tools om te gebruiken en
te delen.
Of je de hele L&D-functie wil opzetten, de visie op leren en ontwikkelen wil herzien of wil
reflecteren op je huidige L&D-functie; deze Roadmap biedt je hierbij richting en inspiratie. Ik
wens je veel succes!
Is er behoefte aan ondersteuning, een sparringpartner of een frisse kijk?
Laat het me weten.

GoudFactor - Yvonne Dekkers
www.goudfactor.nl
yvonnedekkers@goudfactor.nl
tel. 06-55212330
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-------------------------- Introductie van L&D in organisaties -------------De functie van Learning & Development in organisaties lijkt steeds strategischer te worden.
Het heeft zich doorontwikkeld van het organiseren van cursussen naar een onmisbare
bijdrage aan de organisatiestrategie middels groei en ontwikkeling van je menselijke
kapitaal.

De vier hoofdredenen om te investeren in Learning & Development (L&D):
1. Versterken van je menselijk kapitaal

Als organisatie bevind je je in een dynamische context, met voortdurende
ontwikkelingen en concurrentie. Het is dan ook noodzakelijk dat mensen
kunnen meebewegen en hun kennis en vaardigheden blijven aanpassen aan
wat er nodig is om de gewenste kwaliteit van je dienst of product te kunnen
leveren. Door te investeren in die ontwikkeling vergroot je de inzetbaarheid van
mensen en verhoog je de waarde van je menselijk kapitaal.
2. Aantrekkelijke werkgever

Werkgevers die aandacht hebben voor, en willen investeren in de ontwikkeling
van hun mensen zijn aantrekkelijker dan werkgevers die puur gericht zijn op
het verhogen van de productiviteit en winst. Met een transparant beleid en
goede faciliteiten vergroot je je aantrekkingskracht tot zowel je huidige als je
nieuwe medewerkers. Hiermee draag je bij aan een duurzaam
personeelsbestand.
3. Positieve werkcultuur

Een werkomgeving die ruimte biedt aan ontwikkeling en groei en waar leren
waarde toevoegt aan het presteren, creëert een sfeer waarin mensen zich
gewaardeerd voelen. Bijvoorbeeld door fouten niet af te straffen, maar te
benutten, om er van te leren. En door oog te hebben voor ieders talenten en
die in te zetten om gezamenlijk doelen te bereiken. Dit draagt tevens bij aan de
productiviteit in je organisatie.
4. Realiseren organisatiedoelen

Groei van je organisatie kan niet zonder de groei van je mensen. Om je
strategische doelen te kunnen realiseren is de inzet van mensen nodig die de
juiste dingen doen en hiervoor de juiste kwaliteiten bezitten. Learning &
Development vormt daarmee een cruciaal onderdeel van je
organisatiestrategie.
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De L&D-functie in een organisatie kent grofweg 3 niveaus:
Niveau

Focus

Rollen/functies *

STRATEGISCH L&D

Meer-jaren visie en beleid, gericht op het
bijdragen aan de lange termijn
organisatiedoelen

L&D Manager, L&D
Adviseur

TACTISCH L&D

Opleidingsplan, gericht op wat je
wanneer, hoe, voor wie gaat organiseren
en realiseren

L&D Adviseur, L&D
Coördinator

OPERATIONEEL L&D

Leer- en ontwikkelactiviteiten ter
ondersteuning van het werk

L&D Coördinator,
Trainer, Ontwikkelaar,
Coach, Administratief
medewerker

*De genoemde rollen en/of functies kunnen diverse benamingen hebben in organisaties en kunnen
tevens ondergebracht zijn in andere functies en/of rollen.
De samenhang tussen deze 3 niveaus bepaalt de kwaliteit en effectiviteit van je L&Dfunctie. Zorg daarom voor een voortdurende wisselwerking tussen operationeel, tactisch en
strategisch niveau zodat deze elkaar versterken.
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------------------------------ L&D Roadmap -----------------------------Deze L&D Roadmap vormt het kompas voor een stevige basis van je L&D functie.
Hij bestaat uit de volgende onderdelen:
L&D KOMPAS – dit is de basisopzet en werkt als een soort kapstok; het brengt samenhang

tussen de 3 niveaus (strategisch – tactisch – operationeel) en is opgedeeld in de volgende
vier kwadranten:

L&D VISIE EN STRATEGIE

L&D STRUCTUUR

ONZE
LEERCULTUUR

L&D ORGANISATIE

L&D JAARPLAN

L&D Checklist – dit is een lijst met een selectie van richtinggevende vragen die je inzicht
geven in de kracht- en verbeterpunten van de L&D-functie in je organisatie. Ze dienen ter
reflectie; om je bewust te maken en te prikkelen.
Vul deze checklist gerust aan met vragen die voor jouw organisatie relevant zijn.

Opleidingsplan – het format met een uitgebreid stappenplan als onderlegger voor het
maken van je opleidingsjaarplan.
Verder biedt deze L&D Roadmap de volgende praktische formats:

o Format Opleidingsvraag
o Format L&D-Opleidingsjaarplan
o Ontwikkel-canvas voor teams
o Format Opleidingshandboek
o Inspiratiekaartjes L&D-visie
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------------------------------------------ L&D-Canvas ------------------------------------L&D VISIE EN STRATEGIE

L&D STRUCTUUR

VISIE

KADERS

Hoe denken wij over L&D?
Wat willen wij met L&D bereiken?

Welke kaders zijn er voor L&D?

L&D CYCLUS
Hoe borgen wij de resultaten?

PRINCIPES

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Welke principes zijn leidend voor de functie van L&D?

Wie doet wat voor L&D?

STRATEGISCHE L&D DOELEN
Hoe dragen we met L&D bij aan de organisatiestrategie?

ONZE
LEERCULTUUR

L&D ORGANISATIE
FACILITEITEN
Hoe faciliteren we L&D voor medewerkers?
WERKWIJZEN
Welke procedures en werkwijzen ondersteunen L&D?
ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN
Welke systemen gebruiken we?

L&D JAARPLAN

DOELEN
Welke organisatiedoelen willen wij realiseren met L&D?
OPLEIDINGSBEHOEFTE
Wat is de opleidingsbehoefte in de organisatie?
OPLEIDINGSPLAN
Wat gaan we organiseren en ondersteunen?

LEERVORMEN
Welke leervormen zijn passend?
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------------------------------------------- Checklist -------------------------------------------L&D VISIE EN STRATEGIE
VISIE
Hoe denken wij over L&D?

Wat willen wij met L&D
bereiken?

PRINCIPES
Welke principes zijn leidend voor
de functie van L&D?

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
STRATEGISCHE L&D DOELEN
Hoe dragen we met L&D bij aan
de organisatiestrategie?

q
q
q
q
q
q

Is er eenduidigheid over de betekenis van L&D in onze organisatie?
Zijn de verwachtingen over de resultaten helder?
Worden de beelden en verwachtingen uitgewisseld?
Sluiten deze aan bij de organisatie-brede visie?
Is de visie op L&D beschreven?
Is de visie op L&D herkenbaar en inspirerend?
Op welke leertheorieën is deze visie gebaseerd?
Hoe geeft de visie richting aan concreet gedrag; wat past daar wel en wat past daar niet bij?
Hoe geeft de visie richting aan de structuur en de wijze van faciliteren en organiseren van L&D?
Hoe wordt L&D gezien: als een investering of als een kostenpost?
Is duidelijk hoe L&D zich verhoudt tot de rest van de organisatie? Welke
samenwerkingsverbanden zijn er, welke nog niet?
Welke ideeën bestaan er over hoe je mensen motiveert tot leren en ontwikkelen?
Welke ideeën bestaan er over randvoorwaarden die leren en ontwikkelen mogelijk maken?
…
Is de visie vertaald/te vertalen naar 3 à 4 krachtige principes die helpen de visie mogelijk maken?
In welke mate sluiten de principes (nog) aan bij de organisatievisie?
Zijn deze principes praktisch toepasbaar voor iedereen?
Zijn de principes getoetst?
…
Is er een koppeling vanuit de organisatiestrategie naar L&D doelen?
Hoe wordt er aangesloten bij actuele ontwikkelingen?
Zijn de doelen SMART?
Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze doelen?
Hoe zijn de strategische L&D doelen geïntegreerd in de organisatie(jaar)plannen?
…
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------------------------------------------- Checklist -------------------------------------------L&D STRUCTUUR
KADERS
Welke kaders zijn er voor L&D?

L&D CYCLUS
Hoe borgen wij de resultaten?

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIELEN
Worden er functie- en/of competentieprofielen gebruikt in de organisatie?
Welke zijn richtinggevend voor ontwikkeling?
Zijn er eenduidige normen of criteria die leidend zijn voor leren en ontwikkelen?
Is er een strategische personeelsplanning die input geeft voor toekomstige competenties?
BUDGET EN BUDGETBEHEER
Is het beschikbare budget voor L&D inzichtelijk? Is er een verdeelsleutel?
Is duidelijk wat er binnen en buiten het budget valt?
Is er iemand die het budget beheert, bewaakt en is duidelijk wie daarin bepaalt?
WET- EN REGELGEVING
Hoe zijn de verplichte opleidingen geborgd?
KWALITEITSKADERS
Welke kwaliteitskaders geven richting aan de inhoud van opleidingen?
Hoe is de samenwerking tussen L&D en beheerders van de kwaliteitskaders?
BELEIDSKADERS
Is er actueel beleid waarin de faciliteiten, ontwikkelmogelijkheden, richtlijnen en werkwijzen voor
medewerkers rond L&D staan beschreven?
Zijn de beleidskaders actueel, vindbaar en ondersteunend?
…
Hoe worden, voorafgaand aan een opleidingsactiviteit, de gewenste resultaten vastgesteld met
de opdrachtgever?
Hoe worden opleidingen geëvalueerd op deze resultaten? Met wie?
Hoe worden er afspraken gemaakt over hoe de borging van de opleidingsresultaten in de praktijk
plaatsvindt?
Op welke manier worden de effecten van opleidingsactiviteiten gemeten?

q
q …
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ROLLEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Wie doet wat voor L&D?

q Hoe zijn de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld onder betrokkenen rond L&D (denk aan de
medewerker, leidinggevende, adviseurs, HRM, L&D afdeling)?
q Welke plek heeft de L&D functie in de organisatie/in het organogram? Is die plek werkelijk
ondersteunend aan de primaire functie?
q Wat kenmerkt de samenwerking tussen de lijn en staf rond L&D?
q …
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------------------------------------------- Checklist -------------------------------------------L&D JAARPLAN
DOELEN
Welke organisatiedoelen willen
wij realiseren met L&D?

OPLEIDINGSBEHOEFTE
Wat is de opleidingsbehoefte in
de organisatie?

OPLEIDINGSPLAN
Wat gaan we organiseren en
ondersteunen?

q Hoe houd je zicht op wat er speelt in de organisatie?
q Wie zijn je gesprekspartners?
q Hoe speelt L&D een rol in de huidige en te verwachte ontwikkelingen en vraagstukken in de
organisatie?
q Zijn de prioriteiten inzichtelijk? Is er een heldere focus?
q Hoe zijn de L&D doelen afgeleid van de organisatiestrategie?
q …
q Op welke manier inventariseer je de behoefte op organisatieniveau – bij de directie?
q Op welke manier inventariseer je de behoefte op divisie/afdelingsniveau – bij management?
q Op welke manier inventariseer je de behoefte op medewerkersniveau – bij leidinggevenden?
q Welke tools zijn er beschikbaar om de opleidingsbehoefte te inventariseren?
q Hoe is de behoefte-inventarisatie onderdeel van de gesprekscyclus?
q Hoe ondersteun je het bepalen van de opleidingsbehoefte?
q Is duidelijk wie verantwoordelijk is voor samenstellen van het totale L&D jaarplan?
q Hoe geeft de opleidingsbehoefte tijdig en voldoende input voor de begrotingscyclus?
q …
q Wie bepaalt uiteindelijk wat wel en wat niet gedaan kan worden?
q Zijn er afspraken over wat centraal en wat decentraal georganiseerd moet worden?
q Is de planning realistisch? Biedt de planning voldoende ruimte voor ad hoc vragen?
q …
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------------------------------------------- Checklist -------------------------------------------L&D ORGANISATIE
FACILITEITEN
Hoe faciliteren we L&D voor
medewerkers?

WERKWIJZEN

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

Zijn er vergoedingen voor individuele opleidingen? Zijn die toereikend?
Welke tijd is er beschikbaar voor leren en ontwikkelen? Zijn hier afspraken over vastgelegd?
Hoe inzichtelijk en aansprekend is het aanbod van leeractiviteiten?
Is de route van opleidingsvragen naar antwoord helder?
Hoe adequaat worden de vragen opgepakt met opdrachtgevers?
Hoe duidelijk is het hoe en waar mensen moeten aan- en afmelden?
Hoe is de informatievoorziening naar deelnemers rond opleidingsmogelijkheden, faciliteiten?
Hoe is de verwerking van aan- en afwezigheid?
Hoe verloopt de communicatie naar deelnemers en leidinggevenden?
Op welke manier zijn de taken rond de organisatie van opleidingsactiviteiten onderverdeeld;
q Advies
q Inkoop (intern en extern)
q Administratie
q Verwerking en opvolging
q Ontwerpen en ontwikkelen
q Uitvoering en begeleiding
q Coördinatie
q Facilitaire ondersteuning
Is de beschikbaarheid en kwaliteit van de trainingsruimten naar behoren?
Zijn er materialen beschikbaar?
…
Hoe duidelijk zijn de procedures en werkwijzen rond aanmelden, herhalingscyclussen,
uitnodigingen en informatievoorziening?
Zijn de communicatiestromen logisch voor de medewerkers?
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Welke procedures en
werkwijzen ondersteunen L&D?
ONDERSTEUNENDE SYSTEMEN
Welke systemen gebruiken we?

LEERVORMEN
Welke leervormen zijn passend?

q Op welke manier zijn de werkwijzen rond alle specifieke opleidingsactiviteiten terug te vinden?
q Zijn er afspraken met interne trainers/coaches?
q …
q Is er een LeerManagementSysteem en zo ja, is deze ondersteunend?
q Geven de bestaande systemen de benodigde informatie?
q Hoe gebruiksvriendelijk zijn de systemen?
q Werken de bestaande systemen goed samen?
q Hoe zijn de contacten met de diverse leveranciers?
q …
q Hoe wordt er aangesloten op de leervoorkeuren van de diverse doelgroepen?
q Hoe wordt e-learning ingezet? Hoe werkt het platform?
q Hebben medewerkers op locatie de beschikking over een computer?
q Kunnen mensen gemakkelijk de verlaten voor opleidingsactiviteiten?
q Welke mogelijkheden worden benut voor werkplekleren?
q Hoe is de ondersteuning van leren op de werkplek?
q
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L&D Opleidingsplan
Een opleidingsplan kent een strategisch deel en een tactisch deel. Het plan geeft in grote
lijnen aan welke L&D-activiteiten plaatsvinden om de geplande organisatiedoelen te
bereiken. Met behulp van onderstaand stappenplan kom je tot een L&DOpleidings(jaar)plan voor je organisatie.

Stappenplan
Stap 1
Visie op
Leren

Stap 4
Resultaten
borgen

Cyclus
Opleidingsplan

Stap 4
Organiseren

Stap 2
behoeftes
inventariseren

Stap 3
Plannen en
budgetteren

Heb je nog geen visie op L&D of ben je toe aan een herziening, begin dan met stap 1.
In het andere geval begin je bij stap 2.

Stap 1: Visie op L&D in de organisatie
Ga in gesprek met je interne stakeholders over hoe zij kijken naar leren en ontwikkelen in de
organisatie; welke verwachtingen hebben zij? Welke beelden hebben zij? Breng kennis over
leren en ontwikkelen in om je stakeholders te voeden met ideeën en gedachten.
Tip: Organiseer een aantal interactieve sessies met interne stakeholders waarin je

uitwisselt hoe betrokkenen aankijken tegen leren en ontwikkelen; wat willen wij bereiken
met L&D? Zo kom je tot een gedeelde visie die richting geeft aan de L&D-functie.
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Tips hoe dit aan te pakken:
-

Verdiep je in bestaande leertheorieën;

-

Zoek naar visies op leren van andere organisaties en kijk welke passen bij
je organisatie;

-

Maak gebruik van de inspiratiekaartjes, gebaseerd op de belangrijkste
leertheorieën en actuele L&D-inzichten;

-

Maak gebruik van fotokaarten om beelden te delen met elkaar;

-

Heb oog en oor voor de informatie tussen de regels door, in het dagelijkse
werk; wat hoor je, wat zie je, wat willen mensen, wat is er nodig?

Onderzoek samen wat de kern is van de verschillende beelden en ideeën en werk dit uit tot
een concept. Schaaf en stel bij totdat je met elkaar overeenstemming bereikt over de visie
op L&D voor jullie organisatie.
De visie die daar uitkomt vormt de paraplu voor je L&D functie. Het maakt duidelijk waarom
Learning & Development belangrijk is voor de organisatie en wat je ermee wil bereiken. Het
geeft richting, maar is nog enigszins abstract.
Vertaal je visie daarom naar een aantal krachtige L&D-principes, die herkenbaar,
inspirerend en richtinggevend zijn. Draag deze in al je L&D-activiteiten uit en handel ernaar.
Mensen hoeven de visie niet te kennen, ze moeten het vooral merken!
Laat de sessies begeleiden door een deskundige procesbegeleider en betrek inhoudelijke
expertise bij het formuleren van je visie en principes.
Tip: Vat je visie en principes in een eenvoudige visual zoals hieronder:

principe
1

Principe
4

Onze visie
op L&D

Principe
2

Principe
3
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Nu je visie is uitgewerkt, ga je de strategische L&D-doelen voor de komende jaren
vaststellen.
Met je visie en lange termijn doelen heb je het strategische deel van je opleidingsplan
ingevuld. Het is vaak voldoende om dit eens in de 2 tot 4 jaar op te stellen.
Het opleidings-jaarplan maak je, zoals de naam al doet vermoeden, jaarlijks. Meestal voor
de begrotingsronde begint.

Stap 2: Behoeftes inventariseren en verzamelen
In deze stap zoom je in op het niveau van afdelingen en teams.
Om te kunnen bepalen welke activiteiten je het komend jaar gaat organiseren en faciliteren,
inventariseer je wat de opleidingsbehoeften in de organisatie zijn.
Je krijgt hiermee inzicht in de totale behoefte, waarmee je een planning en begroting kunt
maken. Het geeft een goed beeld waar de prioriteiten liggen en hoe je capaciteit daarop
aansluit.
Tip: Verspreid het FORMAT L&D-OPLEIDINGSJAARPLAN onder de verschillende

organisatieonderdelen, met de vraag deze in te vullen en maak een afspraak om deze te
bespreken.
Afhankelijk van de grootte van de organisatie en je organisatiestructuur kies je wie je gaat
aanspreken; de manager, direct leidinggevende of teams/afdelingen rechtstreeks.
Ondersteun je stakeholders door mee te denken en te adviseren over de manier waarop ze
de behoeftes kunnen achterhalen.

Tips voor het inventariseren:
-

Haal informatie op uit je gesprekscyclus of functioneringsgesprekken;

-

Kijk naar de doelen van de afdelingen;

-

Wat verwacht je aan ontwikkelingen waarbij nieuwe of andere
kennis/vaardigheden wordt gevraagd;

-

Wat zijn terugkerende knelpunten, veelgehoorde klachten, fouten of waar
zit ontevredenheid;

-

Wat mis je aan kennis en vaardigheden – waar verwacht je dat tekorten
gaan ontstaan (instroom en uitstroom);

-

- Vaak kun je de terugkerende verplichte onderdelen al benoemen.
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Tip: Voor teams is er het ONTWIKKELCANVAS VOOR TEAMS. Met deze tool gaat men

in dialoog over de ontwikkelbehoeften. Het helpt teams om vooruit te kijken en
aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen om hen heen.

Is er wel sprake van een opleidingsvraag?
Het doorspreken van de opleidingsjaarplannen helpt om de prioriteiten inzichtelijk te maken
en vast te stellen of het daadwerkelijk om L&D-activiteiten gaat.
Niet in alle gevallen is een L&D-activiteit de oplossing voor de problemen in de dagelijkse
werkpraktijk. Er kunnen vele factoren van invloed zijn bij een functioneringsprobleem; het
ontbreken van goede afspraken, afwezigheid van de juiste hulpmiddelen, ontbreken van
sturing of andere omgevingsfactoren.

‘Een L&D-oplossing heeft alleen effect wanneer het probleem een competentietekort is.’
Luister daarom goed en vraag door! Achterhaal de vraag achter de vraag; wat speelt hier
werkelijk?
Je komt hiermee tot een realistisch L&D-opleidingsjaarplan.

Stap 3: Plannen en budgetteren
Nadat je alles verzameld hebt, maak je een globaal L&D-opleidingsjaarplan voor je
organisatie. Kijk waar overeenkomsten zijn en stel de prioriteiten vast in afstemming met de
opdrachtgevers.
Je hebt nu een onderlegger voor je begrotingsbesprekingen.
Adviseer de organisatie wat belangrijk en urgent is; wat draagt het meest bij aan de
organisatiedoelstellingen, waar loop je eventueel risico’s, wat zijn strategische keuzes en
wat kan ook anders opgelost worden?
Zodra het budget vastgesteld is, bepaal je wat je gaat decentraliseren en wat je centraal
kunt aanbieden. Je betrekt je stakeholders waar nodig en faciliteert het
opdrachtgeverschap.
Zorg dat duidelijk is wat er wel/niet in het L&D-budget zit; denk aan verletkosten en kosten
van interne trainers, huur van ruimtes, maar ook de loonkosten van je L&D-medewerkers en
je ondersteunende systemen.
Ga na of er voor bepaalde L&D-activiteiten subsidies beschikbaar zijn en zo ja, of je deze
wilt aanwenden.
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Stap 4: L&D-activiteiten organiseren
Voordat je daadwerkelijk gaat organiseren, scherp je voor iedere L&D-activiteit de vraag
aan en bepaal je samen met de opdrachtgever de doelen, inhoud en meest geschikte vorm
voordat je de markt verkent voor een aanbieder.
Vergeet hierbij overigens niet om de intern aanwezige expertise te benutten. Dat scheelt je
kosten en bevordert de interne kennisdeling.
Gebruik het FORMULIER OPLEIDINGSVRAAG om de opleidingsvraag te verhelderen en
afspraken vast te leggen met de opdrachtgever. Hierin stel je het probleem vast, de
gewenste resultaten en doelen, de rollen en verantwoordelijkheden, de planning, kosten
etc.
Tip: Het 8-velden instrument van Kessels & Smit biedt een goed kader voor analyse en

effectmeting van je leer- en opleidingsactiviteiten.
Gebruik het FORMULIER OPLEIDINGSHANDBOEK voor al je L&D-activiteiten. Je hebt
hiermee een handig draaiboek om de organisatie ervan in goede banen te leiden.
Tip: Wanneer je L&D-structuur goed op orde is, loopt je organisatie op rolletjes!

Stap 4a: Inkopen of zelf ontwikkelen
Bij iedere leervraag maak je de keuze of je de leerinhoud en de leervorm zelf gaat
ontwikkelen of dat je het beter kunt inkopen. De meest belangrijke afwegingen hierin zijn:
•

Interne knowhow van de inhoud;

•

Beschikbare tijd en capaciteit;

•

Aanwezigheid van didactische kennis;

Ook maak je de keuze of je de uitvoering van een training of andere leeractiviteit zelf gaat
doen of extern in gaat kopen. Het trainen van interne trainers kan voordeliger zijn en
effectiever bij grote en langdurige ontwikkelprogramma’s.

Stap 5: Resultaten borgen
Bij iedere L&D-activiteit bepaal je op voorhand het doel en resultaat dat je beoogt. Je legt
dit in afstemming met de opdrachtgever vast in je FORMULIER OPLEIDINGSVRAAG.
Evalueer je activiteiten zoals afgesproken en bespreek de uitkomsten met je opdrachtgever.
Bepaal samen wat de opbrengst is en adviseer hoe deze geborgd kunnen worden in de
dagelijkse praktijk.

Roadmap voor Learning & Development in organisaties – Yvonne Dekkers 2020

18

Bijlage 1- Formulier Opleidingsvraag
Naam Opdrachtgever:
Naam L&D adviseur:
Onderwerp
Aanleiding of probleem

Gewenst resultaat
Beoogde leerdoelen
Doelgroep
Aantal deelnemers
Planning
Aantal dagen/dagdelen
Faciliteiten deelnemers

Tijd:
Vergoedingen:

Geschatte kosten
Budget

Centraal budget
Regiobudget
Overig

Voorkeur aanbieder
Taken en rollen

Leidinggevende:
L&D:
Overige:

Evaluatie
Overige afspraken
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Bijlage 2 - L&D Opleidingsjaarplan
Afdeling/divisie/locatie:
Naam verantwoordelijk leidinggevende:
Datum:
Contactpersoon L&D:

Ontwikkelgebied

Aanleiding of probleem

Voor wie/
aantal

Planning

Gewenste
leervorm

Geschatte
kosten

ORGANISATIEONTWIKKELING

VAKONTWIKKELING

TEAMONTWIKKELING
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WETTELIJKE
VERPLICHTINGEN

LOOPBAANONTWIKKELING

OVERIG
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Bijlage 3 - Ontwikkel-canvas voor teams
Stap 1. TERUGBLIK
Welke deskundigheid hebben wij
de afgelopen periode ontwikkeld?

Stap 2. WELKE ONTWIKKELINGEN SPELEN ER?
Wat heeft dit opgeleverd voor de
kwaliteit van ons werk? Wat heeft
de cliënt/klant hiervan gemerkt?

Stap 3. WAT BETEKENT DIT VOOR ONS (WERK)?
Wat gaan we meer, minder of anders doen?

Bij cliënten/klanten?

In de organisatie? In onze
omgeving?

Stap 4. WAT VRAAGT DIT AAN DESKUNDIGHEID?
Welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag moeten we hiervoor
ontwikkelen?

Stap 5. AAN DE SLAG
Met welke thema’s gaan wij als eerste aan de slag?
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Bijlage 4 - Formulier opleidingshandboek
Afspraken vastleggen rond de organisatie van opleidingen/leeractiviteiten
Naam activiteit

Contactgegevens
Opleider
Deelnemers

Aantal deelnemers

Min:
Max:

Aanmeldprocedure

Planning

Aantal dagen/dagdelen

Tijden
Faciliteiten deelnemers

Tijd:
Vergoedingen:

Kosten

Opleidingslocatie
Evaluatie
Materialen
Certificaat of bewijs van
deelname
Registratie na afloop
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Bijlage 5 - Inspiratiekaartjes visie op L&D
Werkwijze:
o Print de vellen uit en knip de inspiratiekaartjes op de stippellijnen door.
o Laat mensen om de beurt een kaartje kiezen met de stelling die volgens
hem/haar iets zegt over de visie op L&D in jouw organisatie – doe dit
minimaal 3 ronden.
o Laat mensen vervolgens stemmen op de gekozen stellingen.
o Kies een top 5 en werk deze met elkaar uit in een vervolgsessie.
De stellingen zijn gebaseerd op leertheorieën zoals het sociaal constructivisme,
breinleren, gedragstheorie, cognitieve theorie en op bestaande gedachten over
leren en ontwikkelen in organisaties.

Je stimuleert ontwikkeling
door het belonen van
gewenst gedrag

Om te leren heb je een
rolmodel nodig

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Leren is voornamelijk een
cognitief proces

Leren is een sociaal proces

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Leren is iets heel persoonlijks

VISIE OP L&D

Leren gaat over
kennisverwerving
VISIE OP L&D

Je leert door problemen op te
lossen in je werk

Leren gaat stapje voor stapje

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Leren is een actief proces; je
moet er iets voor doen

Ieder mens heeft een eigen,
unieke manier van leren

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Je leert door zelf te
ontdekken en nieuwe
uitdagingen aan te gaan

Als je geen fouten mag maken
kun je ook niet leren

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Nieuwe kennis moet worden
gekoppeld aan reeds
aanwezige kennis

Door kennis te delen ontstaan
er nieuwe werkelijkheden

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Het is beter te focussen op
wat je goed kunt dan op wat
je niet goed kunt

Ieder mens heeft de natuurlijke
behoefte om zich te
ontwikkelen

VISIE OP L&D
VISIE OP L&D
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Zonder doel heeft leren geen
zin

Sommige dingen kun je niet
leren, die heb je of die heb je
niet

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Zonder reflectie geen
ontwikkeling

Leren mag nooit een doel op
zich zijn

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Leren is noodzakelijk om je
werk goed te kunnen doen

Het leren begint bij een
uitdaging in de praktijk, niet bij
een cursus

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Roadmap voor Learning & Development in organisaties – Yvonne Dekkers 2020

27

Leren gaat vaak onbewust en
hoeft niet altijd georganiseerd
te worden

In een organisatie moet het
leren georganiseerd worden

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Leren moet je faciliteren

Leren ontstaat in de interactie
met anderen – zorg voor
ontmoetingen

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

De medewerker zit zelf aan
het stuur bij L&D

Als iemand niet wil leren,
moet je het verplichten

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Functieprofielen zijn leidend
bij ontwikkeling

Leren organiseren =
ervaringen faciliteren

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Iedereen verdient evenveel
kans om zich te ontwikkelen in
het werk

Leren en ontwikkelen moet
vooral leuk zijn

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Leren moet je niet sturen,
maar stimuleren

Af en toe even uit je werk
stappen – daar leer je van

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Het is beter je sterke punten
te ontwikkelen dan je zwakke
punten

De werkomgeving is van
invloed op de leerresultaten

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Bij leren moet het presteren
centraal staan

De leidinggevende is
verantwoordelijk voor een
optimaal leerklimaat op de
werkvloer

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Leren gebeurt vooral in de
dagelijkse werkpraktijk

Training alleen is niet
voldoende, er is een transfer
naar de praktijk nodig

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Traditionele leervormen zijn
nog altijd het beste

Leren vraagt om support uit de
omgeving

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Iedereen leert anders

Kennis is steeds korter
houdbaar, dus bijblijven is
noodzakelijk

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

HR is verantwoordelijk voor
L&D

De lijn is verantwoordelijk voor
L&D

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Je leert pas als je het zelf ook
belangrijk vindt

Er is pas sprake van effectief
leren als er een
gedragsverandering
plaatsvindt

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

L&D is de verantwoordelijkheid
van de medewerker zelf

Je leert het beste in een
omgeving waar je je veilig
voelt

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

Bij het leren moeten zoveel
mogelijk zintuigen worden
aangesproken

Leren moet beloond worden

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Nieuwe kennis, zonder
opvolging, blijft maar heel kort
hangen

Autonomie van de
medewerker is belangrijk bij
het leren

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

L&D moet een relatie hebben
met de
organisatiedoelstellingen

Het belangrijkste doel van
leren = prestaties
verbeteren

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

De organisatie bepaalt wat
iemand moet leren

Een goede medewerker heeft
de drijfveer om zich te blijven
ontwikkelen

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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Groei van medewerkers zorgt
voor groei van de organisatie

L&D kost geld

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

L&D verdient zich terug

Leren is een cyclisch proces
van ervaren, reflecteren,
theoretiseren en
experimenteren

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D

L&D is een gedeelde
verantwoordelijkheid

De medewerker dient zelf te
investeren in zijn of haar
ontwikkeling

VISIE OP L&D

VISIE OP L&D
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