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“Wat levert zo’n training
nou eigenlijk op?”
Marianne van Munster, sr. Programmamaker bij de Baak in gesprek met Jeroen Koster,
Programmamaker bij de Baak en afgestudeerd op het onderwerp “Rendement van trainingen”.
Wat versta je onder rendement van trainingen?
“Rendement betekent ‘teruggeven’: de deelnemer doet een investering en wat krijgt hij of zij daarvoor
terug? Die investering is niet alleen uit te drukken in tijd en geld. Dat gaat veel verder. Het gaat
daadwerkelijk om het leveren van energie. En wat levert die energie vervolgens op? E = mc².”
Maar het is geen natuurkunde Jeroen!
“Dat is nu de grap: dat is het juist wél! Ik haal graag het voorbeeld aan van een bevriend
natuurkundige met wie ik eens een discussie had. Trainers zouden niet in staat zijn tot het
onderbouwen van hun claims en natuurkundigen wel. Waarop ik hem vroeg: ‘Als ik nu dit glas op
de grond laat vallen, voorspel mij hoe het uiteen spat. In hoeveel delen, binnen hoeveel tijd en waar
komen de scherven terecht’. Waarop hij antwoordde: ‘Dat kan niet: er zijn veel te veel factoren van
invloed; dat is niet te voorspellen.’ En dat geeft precies de kern van de complexiteit van de vraag
weer: als het al ingewikkeld is om het effect van het laten vallen van een glas te voorspellen, hoe
kunnen we dan ooit iets zeggen over de Return On Investment van een training? Verschillende
auteurs, denk aan Donald Kirkpatrick, hebben geprobeerd deze complexiteit in kaart te brengen. Maar
de praktijk bewijst de beperkingen van modellen; hoewel je het een en ander in kaart kunt brengen
over tevredenheid van deelnemers en eventuele gedragsveranderingen (dit laatste vormt al een
behoorlijke complicatie), ga je voorbij aan de rijkdom van de leerervaring.”
Je ogen gaan stralen als je het over dit onderwerp hebt, waarom spreekt het jou zo aan?
“Het is juist de complexiteit die mij zo aanspreekt. Ik wil dingen begrijpen; echt weten hoe het zit!
Tijdens mijn masteropleiding heb ik me ook altijd gericht op onderzoeksmethoden en statistiek.
Maar een wetenschappelijke carrière vond ik te beperkt. Ik houd van contact met mensen en ik
stel mij graag kwetsbaar op. Ik wil met oprechte interesse meer weten over het resultaat van de
inspanningen. Als de devil’s advocate vraag ik dan: “Leg mij nou eens uit waarom jouw werkgever
moet betalen voor jouw persoonlijke ontwikkeling!” Zo krijg je echte verhalen boven tafel. Bovendien
ben ik overtuigd van de kracht van de rendementsdialoog: zowel reflectie op het leerproces van de
deelnemer als reflectie op het doen en laten van de opleider. Probeer het zelf maar: wat is de laatste
training of cursus die je hebt gevolgd? Wat heeft het je opgeleverd en waarom? Binnen de kortste
keren krijg je razend interessante informatie over je eigen leerproces en over de inhoud van die
cursus.”
Waarom is Rendement een issue binnen “trainingenland” of waarom zou dat zo moeten zijn?
“Natuurlijk is de crisis aanleiding geweest voor het heroverwegen van opleidingsinvesteringen: wat
levert het nu eigenlijk op? Vaak ontbreekt het antwoord op deze vraag. En dat is een gemiste kans!
Want het faciliteren van een rendementsdialoog genereert op zich rendement: er ligt een prachtige
uitdaging voor ons om in gesprek te gaan over wat een training oplevert. En dan bedoel ik letterlijk in
gesprek; er moet een constante dialoog ontstaan tussen opleiders en afnemers van onze diensten.
En dat kan op verschillende niveaus. Het is een gesprek dat op bedrijfs-strategisch niveau gevoerd
kan worden, maar ook op individueel niveau. Maar altijd vanuit betrokkenheid en oprechte interesse.”

Welke tips geef je elke organisatie ten aanzien van het vergroten van rendement van
trainingen?
“Tip 1: zorg voor een degelijk transferpartnership. Een training vraagt niet alleen om inzet van de
deelnemer. Er moet sprake zijn van een partnership tussen trainer, deelnemer en leidinggevende.
Het gevoel van ownership ligt in eerste instantie bij de deelnemer, maar ook diens leidinggevende en
de trainer(s) moeten delen in het eigenaarschap van het totale leerproces en het vertalen ervan naar
de werkpraktijk.”
“Tip 2: gebruik principes van Situated Learning. Leren is context gebonden! Zorg ervoor dat de
situatie binnen de trainingscontext zo veel mogelijk overeenkomt met die van de realiteit van de
deelnemer.”
Als ik nóg meer wil weten over Rendement, wat adviseer je mij dan te doen?
“Ga in gesprek! Degenen die je het meest kunnen vertellen over het rendement van een training
zijn de deelnemers zelf. Vraag vóór een training wat ze denken dat het ze gaat opleveren; vraag
deelnemers tijdens hun leertraject hoe ze denken hun eigen training terug te verdienen; en vraag
ruime tijd na afronding wat het ze gebracht heeft.”
Ter afsluiting van ons boeiende gesprek; wat heb ik je nog niet gevraagd wat je wél wilt
vertellen?
“Binnen de Baak bestaat een expertisegroep op het gebied van het rendement van trainingen.
Wij zijn gefascineerd geraakt door het thema en combineren praktijkervaringen met inzichten uit
verschillende wetenschappelijke disciplines. De Baak is voorloper bij het aangaan van de dialoog
en het in kaart brengen van de leeropbrengsten. We zijn dan ook blij als je je eigen aanvullingen,
gedachtes en opmerkingen met ons zou willen delen. Mail mij op je.koster@debaak.nl of bel me op
06-10907745.”

